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LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.4

2018.gada 29.martā

Darba kārtībā:
1. Par SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2017. gada pārskatu un zvērināta revidenta
ziņojumu.
2. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2017. gada pārskatu un zvērināta
revidenta ziņojumu.
3. Par SIA „Viļānu slimnīca” 2017. gada pārskatu un zvērināta revidenta
ziņojumu.
4. Par foto konkursa „Mēs esam daļa no tevis, Latvija” nolikuma apstiprināšanu.
5. Par finansējuma piešķiršanu Viļānu novadā dzīvojošajiem Afganistānas kara
veterāniem.
6. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības iesnieguma
izskatīšanu.
7. Par nomas attiecību izbeigšanu.
8. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
9. Par nomas attiecību pagarināšanu.
10. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
11. Par zemes iznomāšanu.
12. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
13. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes iela 9-14, Dekšāres, Dekšāres pag.,
Viļānu novads, pārdošanu izsolē.
14. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes iela 9-7, Dekšāres, Dekšāres pag.,
Viļānu novads, pārdošanu izsolē.
15. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Viļānu novada
pašvaldībai.
16. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
17. Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
18. Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem.
19. Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības
pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
20. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
21. Par dalību projektā “Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās”.
22. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.105 „Par interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” izdošanu.
23. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
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24. Par dalību projektā “Atbalsta sistēmas darbam ar jaunatni izveidošana Viļānu
novada pašvaldībā”.
25. Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.106 „VIĻĀNU NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” izdošanu.
26. Par pieredzes apmaiņas braucienu.
27. Par projekta „Latvijas simtgades stāsts caur Latgales tradicionālo kultūru
starptautiskajā sadarbības projektā ar Poliju “Apleik saule kolnu tak””
apstiprināšanu.
28. Par teritorijas nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā
lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai.
29. Par aprēķināto procentu norakstīšanu.
30. Par aizņēmuma ņemšanu SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” finanšu stabilitātes
nodrošināšanai.
31. Par pārstāvības tiesību piešķiršanu.
32. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta iesniegšanu.
33. Par AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājuma stacija” iesnieguma izskatīšanu.
34. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
35. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
36. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
37. Par ziņu anulēšanu.
Papildus darba kārtībā.
38. Par sociālā dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos, atbrīvošanu.
39. Par Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļu
apstiprināšanu.
40. Par Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.
41. Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2018.-2020.g.
saskaņošanu un dalību plāna īstenošanā.
42. Informācija.
Sēde sākas plkst.15.00.
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Ieradušies deputāti : Daiga Ceipiniece, Guna Popova, Felicija Leščinska, Inga
Zunda, Indra Šarkovska, Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Artūrs Ornicāns, Alla Stiuka, Inta Brence.
Deputāti Jevdokija Šlivka un Artūrs Ornicāns nokavē.
Pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina , nekustamā īpašuma
speciāliste Lidija Kuzņecova, finanšu analītiķe Guna Visocka, izpilddirektors Andris
Stafeckis, Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Zoja Žugunova, izglītības darba
speciāliste Ilga Morozova, sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša, attīstības,
plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča un pašvaldības policijas
inspektors Andris Strupītis.
Nav ieradušies deputāti Juris Galerijs Vidiņš un Rūdolfs Beitāns-nezināmu iemeslu
dēļ un deputāte Lūcija Veselova –slimības dēļ.
Uzaicinātie SIA “Viļānu namsaimnieks” valdes loceklis Jānis Rudzinskis un
grāmatvede Ilona Piziča.
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Deputāti atklāti balso par darba kārtību par- 10 (Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba,
,Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna
Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību .
Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J.Ivanova informē deputātus par papildus
novada domes sēdes darba kārtībā iesniegtajiem jautājumiem.
Deputāti atklāti balso ,lai iekļautu darba kārtībā papildus iesniegtos jautājumus par10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, ,Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Inta Brence),
pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Iekļaut darba kārtībā papildus iesniegtos jautājumus.
Protokolē:
kancelejas pārzine Anna Strode.
1§
Par SIA „Viļānu siltums” 2017. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu.
J.Šlivka J.Ivanova
1.Izskatot

SIA „Viļānu siltums”

uzņēmuma finanšu rādītājus par izdevumiem,

ienākumiem un rezultātiem, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu- pieņemt
zināšanai SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2017. gada pārskatu (bilances kopsumma –
828122,00 EUR; zaudējumi – 6666,00 EUR).
2.Pieņemt zināšanai SIA „AKTĪVS M AUDITS”, LZRA licence Nr.40) zvērinātā
revidenta Marijas Porietes (zvērināta revidenta LZRA sertifikāts Nr.6) ziņojumu.
Ierodas deputāte Jevdokija Šlivka.
2§
Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2017. gada pārskatu un zvērināta
revidenta ziņojumu.___________________________________________________
J.Ivanova
1.Izskatot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” uzņēmuma finanšu rādītājus par
izdevumiem,

ienākumiem

un

rezultātiem,

uzklausot

SIA

„VIĻĀNU

NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa J.Rudzinska teikto ,kā arī ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu, pieņemt zināšanai SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”
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2017.gada pārskatu (bilances kopsumma – 1349947,00 EUR; zaudējumi – 54385,00
EUR).
2.Pieņemt zināšanai SIA „A.Kursītes auditorfirma (reģ. Nr. 45402005304, adrese:
Raiņa iela13-2, Madona, licence Nr.20) zvērinātā revidenta Anitas Kursītes,
sertifikāts Nr.14, ziņojumu.
3§
Par SIA „Viļānu slimnīca” 2017. gada pārskatu un zvērināta revidenta
ziņojumu.____________________________________________________________
J.Ivanova
1. Izskatot SIA „Viļānu slimnīca” uzņēmuma finanšu rādītājus par izdevumiem,
ienākumiem un rezultātiem ,kā arī ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,
pieņemt zināšanai SIA „Viļānu slimnīca” 2017. gada pārskatu (bilances
kopsumma – 500419,00 EUR, peļņa– 14946,00 EUR).
2. Kapitālsabiedrības peļņa EUR – 14946.00 tiks novirzīta slimnīcas
infrastruktūras uzlabošanai.
3. Pieņemt
zināšanai
SIA
„A.Kursītes
auditorfirma
(reģ.

Nr.

45402005304,adrese: Raiņa iela 13-2, Madona, licence Nr.20) zvērinātā
revidenta Anitas Kursītes (zvērināta revidenta sertifikāts Nr.14) ziņojumu.
4§
Par foto konkursa „Mēs esam daļa no tevis, Latvija” nolikuma apstiprināšanu._
J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu,deputāti atklāti
balso par - 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska,
Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt foto konkursa „Mēs esam daļa no tevis, Latvija” nolikumu.
Pielikumā: Nolikums uz trijām lapām.
5§
Par finansējuma piešķiršanu Viļānu novadā dzīvojošajiem Afganistānas kara
veterāniem.___________________________________________________________
A.Stafeckis J.Ivanova
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Viļānu novada pašvaldībā 2018.gada 12.februārī saņemts “Rēzeknē dzīvojošo
Afganistānas kara un citu militāro konfliktu veterānu biedrības” (reģ. nr.
40008143564, adrese: F. Kempa iela 30 - 1, Rēzekne, LV - 4601) iesniegums ar
lūgumu piešķirt finansiālo palīdzību Viļānu novada teritorijā dzīvojošo biedrības
veterānu atbalstam, 50 EUR katram dalībniekam. Biedrības mērķi - stingrā saskaņā ar
Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un šiem statūtiem nodrošināt Biedrības
biedru tiesību aizsardzību, kuras ir noteiktas "Vispārējā cilvēku tiesību deklarācijā",
citos normatīvajos aktos par cilvēku tiesībām; katra Biedrības biedra un viņa ģimenes
locekļu labklājības un dzīves apstākļu uzlabošana u.c. Iesniegumam pielikumā
pievienots Viļānu novadā dzīvojošo Afganistāna kara dalībnieku saraksts, kurā
norādīti pieci biedrības dalībnieki, kuri dzīvo Viļānu novadā.
Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 250,00EUR (divi simti piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā
Viļānu novada teritorijā dzīvojošo biedrības veterānu atbalstam.
2. Finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Ierodas deputāts Artūrs Ornicāns.
6§
Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības iesnieguma
izskatīšanu.___________________________________________________________
I. Brence J.Šlivka J.Ivanova
2018.gada 14.martā saņemts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrības,
turpmāk saukta biedrība, iesniegumu ar lūgumu patapināt projekta „Skaņas un vizuālā
materiāla apstrādes darba stacijas iegāde animācijas darbnīcas izveidei” īstenošanai
Viļānu Mūzikas un mākslas skolas, kadastra Nr.78170030521001, 3.klasi (12.2.m2)
līdz 2027.gada 09.februārim. Norādītā telpa biedrībai ir nepieciešama, jo tajā ir
ievietota projektā iegādātā skaņas un vizuālā materiāla apstrādes darba stacija, kuru
izmanto Viļānu Mūzikas un mākslas interešu izglītības „Skaņas apstrādes pamatu
programmas” dalībnieki otrdienās plkst.1840-1920 un trešdienās 1755-1835.
Izskatot biedrības iesniegumu, tika konstatēts: Viļānu novada pašvaldības dome
2017.gada 08.februārī pieņēma lēmumu Nr.3 10§, ar kuru nolēma atbalstīt biedrības
dalību projektā „Skaņas un vizuālā materiāla apstrādes darba stacijas iegāde
animācijas darbnīcas izveidei” un projekta akceptēšanas gadījumā nodot biedrībai
bezatlīdzības lietošanā Viļānu Mūzikas un mākslas skolas telpas (Brīvībās ielā 34,
Viļānos, kadastra apzīmējums – 78170030521001, zāle (136.6 m2), un 13.klase (21.4
m2)) noslēdzot patapinājuma līgumu, projekta realizācijai. Par doto telpu bezatlīdzības
lietošanu starp pašvaldību un biedrību tika noslēgts 2017.gada 09.februāra
patapinājuma līgums.
Ņemot vērā biedrības iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga
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Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Inta Brence),
pret- nav , atturas-2(Inta Brence, Artūrs Ornicāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā Viļānu Mūzikas un mākslas skolas
telpas, Brīvībās ielā 34, Viļānos, kadastra apzīmējums – 78170030521001, 3.klasi (12.2.m2) līdz 2027.gada 09.februārim. Nekustamā īpašuma
izmantošanas mērķis - projekta „Skaņas un vizuālā materiāla apstrādes darba
stacijas iegāde animācijas darbnīcas izveidei” realizācija.
2. Veikt attiecīgus grozījumus 2017.gada 09.februāra patapinājuma līgumā.
7§
Par nomas attiecību izbeigšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un
izskatot biedrības „Dekšāru Sudrablāse”, Reģ.Nr.40008226620, jurid.adrese:
Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., iesniegumu ar atteikumu no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78480060428 daļas 0,1562 ha platībā, Dekšāres pagastā
izmantošanas un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt nomas attiecības ar biedrību „Dekšāru Sudrablāse”, Reģ.Nr.40008226620
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060428 daļu - 0,1562 ha platībā,
Dekšāres pagastā;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt biedrībai „Dekšāru Sudrablāse”, Dekšāres, Dekšāres pag.,
Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un
izskatot V.S. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu ar atteikumu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78980090118 - 0,60 ha platībā, Viļānu pagastā
izmantošanas, sakarā ar to, ka uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un
palīgēkas, uz kurām īpašuma tiesības ir ieguvusi cita persona un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pretnav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:

7

1.Izbeigt nomas attiecības ar V. S. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
78980090118 – 0,60 ha platībā, Viļānu pagastā;
2.Lēmuma norakstu nosūtīt V. S. Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
8§
Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot S.N. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Brīvības ielā,
Viļānos atsavināšanas ierosinājumu, Viļānu novada domes konstatēja:
S.N.saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu.
S.N. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamos dokumentus (02.07.2001. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.112, SIA
„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 09.03.2018. izziņa Nr.62 par parādu neesamību, SIA
„VIĻĀNU SILTUMS” 09.03.2018. izziņa par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, platība ir 30,50 m2 un tas ir 330/2390
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040313001 (dzīvojamā
māja), 330/2390 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040313002
(šķūnis) un 330/2390 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040313.
Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības uz dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos ir
nostiprinātas Viļānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.150 2 ar Rēzeknes
zemesgrāmatas nodaļas tiesneses V.Pužules 08.12.2017. lēmumu.
Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības
funkciju nodrošināšanai un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska,
Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot dzīvokļa īpašumu ar kadastra NR.78179000893, Brīvības ielā, Viļānos,
30,50 m2 platībā, kas sastāv no 330/2390 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 78170040313001 (dzīvojamā māja), 330/2390
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040313002 (šķūnis)
un 330/2390 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040313, atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
2. Lēmuma norakstu nosūtīt S. N. Viļāni.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
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juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2.Izskatot A. R. dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Kultūras laukums,
Viļānos atsavināšanas ierosinājumu, Viļānu novada domes konstatēja:
A.R. saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu.
A.R. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojis klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamos dokumentus (06.06.2005. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.299, SIA
„VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 19.03.2018. izziņa Nr.64 par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Kultūras laukums 3-1, Viļānos, platība ir 44,20 m2 un tas ir
442/2300 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170010424001
(dzīvojamā māja), 442/2300 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170010424. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un
domājamo daļu apmērs var tikt precizēts.
Dzīvokļa īpašums Kultūras laukums, Viļānos, nav nepieciešams Viļānu novada
pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz
Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna
Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta
Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Kultūras laukums, Viļānos, 44,20 m2 platībā, kas ir 442/2300
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170010424001 (dzīvojamā
māja), 442/2300 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170010424. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts.
2. Nodot dzīvokļa īpašumu Kultūras laukums, Viļānos, 44,20 m2 platībā, kas ir
442/2300 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170010424001
(dzīvojamā māja), 442/2300 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170010424, (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un
domājamo daļu apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu
cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.R.-Viļāni.
3. Izskatot M. B.dzīv. Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar dzīvokļa Brīvības ielā ,
Viļānos atsavināšanas ierosinājumu, Viļānu novada domes konstatēja:
M.B.saskaņā ar 2002.gada 19.novembra Publisko personu mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas piekto punktu ir persona, kura var ierosināt nekustamās
mantas atsavināšanu.

9

M.B. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienojusi klāt visus iesnieguma izskatīšanai
nepieciešamos dokumentus (01.03.1985. Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.164/791,
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 19.03.2018. izziņa Nr.65 par parādu neesamību,
SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 19.03.2018. izziņa par parādu neesamību).
Dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā, Viļānos, platība ir 40,76 m2 un tas ir 4076/172110
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040316001 (dzīvojamā
māja), 4076/172110 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040316. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts.
Dzīvokļa īpašums Brīvības ielā, Viļānos nav nepieciešams Viļānu novada pašvaldības
funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko
personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pretnav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Viļānu novada pašvaldības vārda, pašvaldības bilancē
esošo dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos, 40,76 m2 platībā, kas ir 4076/172110
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040316001 (dzīvojamā
māja), 4076/172110 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040316. Veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts.
2. Nodot dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā, Viļānos, 40,76 m2 platībā, kas ir 4076/172110
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040316001 (dzīvojamā
māja), 4076/172110 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78170040316, (veicot kadastrālo uzmērīšanu dzīvokļa platība un domājamo daļu
apmērs var tikt precizēts) atsavināšanai, pārdodot to par brīvu cenu;
3. Lēmuma norakstu nosūtīt M. B.- Viļāni.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
9§
Par nomas attiecību pagarināšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Izskatot J. K. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2018.gada 27.februāra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 8.aprīlī Viļānu novada pašvaldība un J.K. noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.13 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040366
daļu 0,025 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2018.gada 8.aprīlim.
Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada
pašvaldības domes lēmums). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040366 ar
kopējo platību – 0,05 ha - kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 38 EUR. Zemes
vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
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2018.gada 27.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts J.K. iesniegums
ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980040366 daļu 0,025 ha platībā. Pamatojoties uz noslēgtā nomas līguma 2.2
punktu līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu
savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot J. K. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.
Noslēgt vienošanos ar J.K. par 08.04.2013. lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr.13, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040366 daļu 0,025
ha platībā (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes
vienības kadastrālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu),
pagarināšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt J. K.- Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2.Izskatot P. F.dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2018.gada 28.februāra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 7.maijā Viļānu novada pašvaldība un P. F. noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.6 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
daļu 0,10 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2018.gada 7.maijam.
Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Sokolku
pagasta padomes lēmums). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 ar
kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 8435 EUR. Zemes
vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.

2018.gada 28.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts P.F. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,10 ha platībā. Pamatojoties uz noslēgtā nomas līguma 2.2 punktu
līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo
vienošanos.
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Izvērtējot P.F. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noslēgt vienošanos ar P. F. par 07.05.2013. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.6,
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,10 ha platībā (zemes
vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienības kadastrālā
uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu), pagarināšanu uz
pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt P. F.- Sokolku pag., Viļānu nov.

1.

Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3.Izskatot I. T.dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2018.gada 8.marta iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 8.aprīlī Viļānu novada pašvaldība un I. T.noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.12 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040366
daļu 0,025 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2018.gada 8.aprīlim.
Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada
pašvaldības domes lēmums). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040366 ar
kopējo platību – 0,05 ha - kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 38 EUR. Zemes
vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2018.gada 8.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts I. T.iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78980040366 daļu 0,025 ha platībā. Pamatojoties uz noslēgtā nomas līguma 2.2
punktu līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu
savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot I. T. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par-
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12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos ar I. T. par 08.04.2013. lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr.12, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040366 daļu 0,025 ha platībā
(zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienības
kadastrālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu),
pagarināšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt I. T.- Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4.Izskatot KS „SOKOLKI 2”, Reģ.Nr/40003296443, jurid.adrese: Sokolku pag.,
Viļānu nov., valdes priekšsēdētājas P. F. 2018.gada 28.februāra iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 7.maijā Viļānu novada pašvaldība un KS „SOKOLKI 2” noslēdza
lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.8 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030153 daļu 1,70 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz
2018.gada 7.maijam. Viļānu novada pašvaldības īpašuma tiesības nostiprinātas
Sokolku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000561467. Zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78900030153 ar kopējo platību 2,29 ha kadastrālā vērtība uz
2018.gada 1.janvāri ir 978 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas
mērķa. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas lauksaimniecībā izmantojamā
zeme.
2018.gada 28.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts KS „SOKOLKI 2”
valdes priekšsēdētājas P. F. iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas attiecības par
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900030153 daļu 1,70 ha platībā.
Pamatojoties uz noslēgtā nomas līguma 2.2 punktu līguma termiņš var tikt grozīts,
pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo vienošanos.
Izvērtējot KS „SOKOLKI 2” valdes priekšsēdētājas P.F. iesniegumu,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Administratīvā procesa likuma
4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu un
79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un otro daļu un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova,
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Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna
Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta
Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos ar KS „SOKOLKI 2” par 07.05.2013. lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr.8, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030153 daļu 1,70 ha
platībā (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienības
kadastrālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu),
pagarināšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt KS „SOKOLKI 2”, - Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
5.Izskatot A.T. dzīv. Viļānu pag., Viļānu nov., 2018.gada 8.marta iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2018.gada 22.aprīlī Viļānu novada pašvaldība un A.T. noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.213 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040352
- 1,00 ha platībā. 2013.gada 1.aprīlī Viļānu novada pašvaldība un A. T. noslēdza
vienošanos par 22.08.2008. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.213 pagarināšanu
un noteica nomas līguma darbība laiku līdz 2018.gada 1.aprīlim. Zemes vienība ir
pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada pašvaldības domes
lēmums). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040352 kadastrālā vērtība uz
2018.gada 1.janvāri ir 890 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības
atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas vietām aizaugusi ar krūmiem.
2018.gada 8.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A. T. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
78980040352 - 1,00 ha platībā. Pamatojoties uz noslēgtā nomas līguma 2.2 punktu
līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo
vienošanos.
Izvērtējot A.T. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
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Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos ar A.T. par 22.04.2008. lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr.213, par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78980040352 – 1,00 ha platībā
(zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienības
kadastrālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu),
pagarināšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt A.T.- Viļānu pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
6.Izskatot V. F. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2018.gada 5.marta iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 3.jūnijā Viļānu novada pašvaldība un V.F. noslēdza lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.10 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094
daļu 0,12 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz 2018.gada 3.jūnijam.
Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Sokolku
pagasta padomes lēmums). Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 ar
kopējo platību 11,10 ha kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri ir 8435 EUR.
Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas mazdārziņš.
2018.gada 5.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts V. F. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900030094 daļu 0,12 ha platībā. Pamatojoties uz noslēgtā nomas līguma 2.2 punktu
līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo
vienošanos.
Izvērtējot V.F. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt vienošanos ar V. F. par 03.06.2013. lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr.10, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030094 daļu 0,12 ha platībā
(zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienības

15

kadastrālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu),
pagarināšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. F.- Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
7.Izskatot M. M. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2018.gada 8.marta iesniegumu par
nomas līguma pagarināšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
2013.gada 9.decembrī Viļānu novada pašvaldība un M.M. noslēdza lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.21 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900040203 daļu 0,60 ha platībā. Nomas līguma darbības laiks noteikts līdz
2018.gada 9.decembrim. Zemes vienība ir pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada
24.septembra Sokolku pagasta padomes lēmums). Zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78900040203 ar kopējo platību 1,30 ha kadastrālā vērtība uz 2018.gada
1.janvāri ir 856 EUR. Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz iznomātās zemes vienības daļas atrodas
augļu dārzs.
2018.gada 8.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts M. M. iesniegums ar
lūgumu pagarināt nomas attiecības par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900040203 daļu 0,60 ha platībā. Pamatojoties uz noslēgtā nomas līguma 2.2 punktu
līguma termiņš var tikt grozīts, pamatojoties uz līgumslēdzēju pušu savstarpējo
vienošanos.
Izvērtējot M.M. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.
Noslēgt vienošanos ar M. M. par 09.12.2013. lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr.21, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900040203 daļu 0,60 ha
platībā (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja tiek veikta zemes vienības
kadastrālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par platības precizēšanu),
pagarināšanu uz pieciem gadiem;
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
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(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7§), kā arī
paredzot, pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt M. M.- Sokolku pag., Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
10§
Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2016.gada 15.septembra Viļānu novada pašvaldības domes sēdēs
Nr.11 dienas kārtības 12.jautājuma lēmumu, veicot nekustamā īpašuma Centrālā iela,
Viļāni, Viļānu nov., kadastra numurs 78170020515 nosacītas cenas noteikšanu un
pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.78170020515 Centrālā iela , Viļāni, ir nostiprinātas ar Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu nodaļas tiesneša G.Siliņa 05.02.2018. lēmumu (Viļānu pilsētas
zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000575255). Nekustamais īpašums sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020029 – 0,1928 ha platībā.
Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170020029
kadastrālā vērtība ir EUR 1573. Zemes vienību veido 0,1928 ha zemes, kas atrodas
zem ēkām un pagalmiem. Uz zemes vienības atrodas I. M. īpašumā esošā dzīvojamā
māja un palīgēkas (Viļānu pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000558650).
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 22.februāra slēdzienu
par nekustamā īpašuma – Centrālā ielā, Viļāni, Viļānu novads - tirgus vērtība ir EUR
2000,00 (divi tūkstoši eiro un 00 centi), pamatojoties uz likuma Publisko personu
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļu un 37.pantu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra
Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt nekustamā īpašuma Centrālā ielā, Viļāni, Viļānu pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78170020515, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78170020029 – 0,1928 ha platībā - nosacīto cenu EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro un
00 centi);
2. Piedāvāt I.M. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu,
paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu;
3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 78170020029 par EUR 1323.04 pārcelt uz
krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
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4. Lēmuma norakstu nosūtīt I.M.-Viļāni, Viļānu nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
11§
Par zemes iznomāšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Izskatot R. B. dzīv. Sokolku pag., Viļānu novads, 2018.gada 7.februāra iesniegumu
par nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900030095, Sokolku pagastā ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2008.gada 24.septembra Sokolku pagasta
padomes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2018.gada 7.februārī Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts R. B. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030095 daļu 1,00 ha
platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 78900030095 kadastrālā vērtība ir EUR 1340, zemes gabala
lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
uz zemes gabala daļas atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
08.02.2018. Viļānu novada mājas lapā www.vilani.lv tika ievietots
sludinājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900030095 daļas 1,00 ha
platībā iznomāšanu. Sludinājumā noteiktajā termiņā citi pieteikumi uz doto zemes
vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” par šo zemes
gabalu ir noslēdzams zemes nomas līgums.
Izvērtējot R.B. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar R. B. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78900030095 daļu 1,00 ha platībā (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja
tiek veikta zemes vienības kadastrālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par
platības precizēšanu), uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt R. B.- Sokolku pag., Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
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juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Izskatot T. A.dzīv. Viļānu pag., Viļānu novads, 2018.gada 12.marta iesniegumu par
nomas līguma noslēgšanu, Viļānu novada pašvaldības dome konstatē:
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980040120, Viļānu pagastā ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (2010.gada 27.maija Viļānu novada domes
lēmums par zemes piekritību pašvaldībai).
2018.gada 12.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts T.A. iesniegums
ar lūgumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040120 daļu 0,30 ha
platībā, lauksaimniecības vajadzībām – uz tās esošo bišu mājiņu uzturēšanai. Uz
2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980040120 kadastrālā
vērtība ir EUR 494, zemes gabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemes gabala daļas atrodas
lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Citi pieteikumi uz doto zemes vienības daļu netika saņemti. Atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” par šo zemes gabalu ir noslēdzams zemes nomas
līgums.
Izvērtējot T.A. iesniegumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās
daļas 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo un
otro daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noslēgt nomas līgumu ar T.A. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
78980040120 daļu 0,30 ha platībā (zemes vienības platība līgumā var tikt precizēta, ja
tiek veikta zemes vienības kadastrālā uzmērīšanas vai tiek pieņemts lēmums par
platības precizēšanu), uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pamatojoties
uz Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību
(apstiprināts 16.06.2016. Viļānu novada pašvaldības domes sēdē Nr.7), kā arī
paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie
akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību.
3. Lēmuma norakstu nosūtīt T. A.- Viļānu pag., Viļānu novads.
Šo lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā
persona – pēc dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas adreses,
juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3. Izskatot A/S „LIS LATGALE”, Reģ.Nr.40003020723, jurid.adrese: Viļānu pag.,

Viļānu novads, 2018.gada 19.janvāra iesniegumu un A. K. dzīv. Viļānu pag., Viļānu
nov., 2018.gada 2.februāra iesniegumu par Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā
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zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980100470 daļas 1,80 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980100470 Viļānu pag., ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības
domes 2010.gada 27.maija lēmums par zemes piekritību pašvaldībai);
 uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra Nr.78980100470 ar
kopējo platību 2,00 ha - kadastrālā vērtība ir EUR 1452, uz zemes gabala
daļas atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100470 izmantošanas
mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Zemes vienības nomai ir pieteikušies 2 nomas tiesību pretendenti un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna
Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav ,
atturas- 1(Jevdokija Šlivka- sakarā ar interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Rīkot nomas tiesību izsoli par zemes gabala daļu 1,80 ha platībā Viļānu pag.,
ar kadastra apzīmējumu 78980100470 iznomāšanu uz pieciem gadiem starp
A/S „LIS LATGALE” un A. K.
2. Apstiprināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980100470 daļas 1,80 ha
platībā nomas tiesību izsoles noteikumus.
NOTEIKUMI
Viļānos
Par pašvaldības piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78980100470 daļas 1,80 ha
platībā nomas tiesību izsoli
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Viļānu novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100470 daļas 1,80 ha platībā
(veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, platība var mainīties) nomas tiesību
(turpmāk izsoles objekts) iegūšana izsolē.
2. Izsole notiek ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 1. un 3.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10. punktu, MK 2007.gada
30.oktobra noteikumus Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
citus spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Izsoli organizē un veic Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija.
4. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli. Izsolē var piedalīties personas, kuru
dalība izsolē apstiprināta ar Viļānu novada pašvaldības 2018.gada 29.marta domes
sēdē Nr.4 dienas kārtības 11.jautājuma 3.punkta lēmumu.
5. Izsoles vieta un laiks – Viļānu novada pašvaldības ēkas 2.stāva zālē , Kultūras
laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2018.gada 11.aprīlis plkst. 16.15.
6. Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā - 1,5% (pusotrs procents) no zemesgabala
daļas kadastrālās vērtība.
7. Izsoles solis – 0,5% (pus procents) no zemesgabala kadastrālās vērtības.
8. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles objekts tiek
nosolīts vienīgajam pretendentam par summu, kas vienāda ar noteikto izsoles sākuma
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

nomas maksu gadā un vienu izsoles soli (t.i. par 2,0% no zemesgabala kadastrālās
vērtības).
Ja uz izsoli neierodas neviens pretendents, tad izsole tiek atcelta.
Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles gaitas
protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
Zemes gabala nomas tiesības izsolē iegūst dalībnieks, kurš par izsoles objektu
piedāvā visaugstāko nomas maksu.
Izsoles rezultātus apstiprina Viļāni novada pašvaldības dome.
Nomas līguma parakstīšana notiek desmit darba dienu laikā no izsoles rezultātu
apstiprināšanas domes sēdē un lēmuma parakstīšanas.
Izsoles uzvarētājs iegūst uz pieciem gadiem nomā neapbūvētu zemesgabala daļu 1,80
ha kopplatībā.
Ja nomnieks izpildījis saistības un pildījis nomas līguma noteikumus, viņam ir
tiesības prasīt pagarināt zemes nomas līguma termiņu vēl uz 5 gadiem.

4. Izskatot A.B.dzīv. Sokolku pag., Viļānu novads, 2018.gada 24.janvāra iesniegumu

un A. B. dzīv. Sokolku pag., Viļānu nov., 2018.gada 13.februāra iesniegumu par
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78900020284 daļas 1,30 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, konstatēts, ka
 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78900020284 Viļānu pag., ir
Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zeme (Viļānu novada pašvaldības
domes 2014.gada 13.februāra lēmums par zemes piekritību pašvaldībai);
 uz 2018.gada 1.janvāri zemes vienības ar kadastra Nr.78900020284 ar
kopējo platību 1,98 ha - kadastrālā vērtība ir EUR 1163, uz zemes gabala
daļas atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
 Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900020284 izmantošanas
mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Zemes vienības nomai ir pieteikušies 2 nomas tiesību pretendenti un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna
Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta
Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Rīkot nomas tiesību izsoli par zemes gabala daļu 1,30 ha platībā Sokolku pag.,
ar kadastra apzīmējumu 78900020284 iznomāšanu uz pieciem gadiem starp
A.B. un A. B.
2. Apstiprināt zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900020284 daļas 1,30 ha
platībā nomas tiesību izsoles noteikumus.
NOTEIKUMI
Viļānos
Par pašvaldības piekritīgā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900020284 daļas 1,30 ha
platībā nomas tiesību izsoli
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Viļānu novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900020284 daļas 1,30 ha platībā
(veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, platība var mainīties) nomas tiesību
(turpmāk izsoles objekts) iegūšana izsolē.
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2. Izsole notiek ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 1. un 3.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10. punktu, MK 2007.gada
30.oktobra noteikumus Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
citus spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Izsoli organizē un veic Viļānu novada pašvaldības īpašuma komisija.
4. Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli. Izsolē var piedalīties personas, kuru
dalība izsolē apstiprināta ar Viļānu novada pašvaldības 2018.gada 29.marta domes
sēdē Nr.4 dienas kārtības 11.jautājuma 4.punkta lēmumu.
5. Izsoles vieta un laiks – Viļānu novada pašvaldības ēkas 2.stāva zālē , Kultūras
laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2018.gada 11.aprīlis plkst. 16.00.
6. Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā - 1,5% (pusotrs procents) no zemesgabala
daļas kadastrālās vērtība.
7. Izsoles solis – 0,5% (pus procents) no zemesgabala kadastrālās vērtības.
8. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens izsoles dalībnieks, izsoles objekts tiek
nosolīts vienīgajam pretendentam par summu, kas vienāda ar noteikto izsoles sākuma
nomas maksu gadā un vienu izsoles soli (t.i. par 2,0% no zemesgabala kadastrālās
vērtības).
9. Ja uz izsoli neierodas neviens pretendents, tad izsole tiek atcelta.
10. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles gaitas
protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
11. Zemes gabala nomas tiesības izsolē iegūst dalībnieks, kurš par izsoles objektu
piedāvā visaugstāko nomas maksu.
12. Izsoles rezultātus apstiprina Viļāni novada pašvaldības dome.
13. Nomas līguma parakstīšana notiek desmit darba dienu laikā no izsoles rezultātu
apstiprināšanas domes sēdē un lēmuma parakstīšanas.
14. Izsoles uzvarētājs iegūst uz pieciem gadiem nomā neapbūvētu zemesgabala daļu 1,30
ha kopplatībā.
15. Ja nomnieks izpildījis saistības un pildījis nomas līguma noteikumus, viņam ir
tiesības prasīt pagarināt zemes nomas līguma termiņu vēl uz 5 gadiem.

12§

Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1. Pamatojoties uz 2018.gada 22.februāra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes
Nr.3 dienas kārtības 2.jautājuma 2.punkta lēmumu „Par dzīvokļa ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” un veicot dzīvokļa īpašuma, Celtnieku
ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs 78179000589 nosacītas cenas noteikšanu
un pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Dzīvokļa īpašuma, Celtnieku ielā , Viļānu nov., platība ir 61,90 m2 un tas ir
584/19790 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 78170040320001
(dzīvojamā māja) un 584/19790 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 78170040320.
Nekustamais īpašums ir nostiprināts ar Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas
tiesneses D.Koroševskas 23.11.2015. lēmumu (Viļānu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījums Nr.344 - 20).
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Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 22.februāra slēdzienu
par nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Celtnieku ielā , Viļānos, Viļānu novads - tirgus
vērtība ir EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi), pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pretnav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., kadastra numurs
78179000589, kura platība ir 61,90 m2 un tas ir 584/19790 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 78170040320001 (dzīvojamā māja) un 584/19790
domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040320, nosacīto
cenu – EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi);
2. Piedāvāt F. Š. izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties doto nekustamo īpašumu,
paredzot iespēju norēķināties par nekustamo īpašumu uz nomaksu, saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu;
3. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
3.1.dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā tas ir 584/19790 domājamās daļas no būves ar
kadastra apzīmējumu 78170040320001 (dzīvojamā māja), sākotnējā vērtība EUR
382.89, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
3.1.dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā , tas ir 584/19790 domājamās daļas no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 78170040320 , sākotnējā vērtība EUR 125.56, pārcelt
uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
4. Lēmuma norakstu nosūtīt F. Š. Viļāni, Viļānu nov.
13§

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes iela 9-14, Dekšāres, Dekšāres pag.,
Viļānu novads, pārdošanu izsolē.
L.Kuzņecova J.Šlivka J.Ivanova
Saskaņā ar LR Publisko personu mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, veicot
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes ielā 9 - 14, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu
nov., kadastra Nr. 78489000040 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā
īpašuma vērtētāju, Viļānu novada dome konstatēja:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu – dzīvokli Nākotnes ielā 914, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu novads, ir nostiprinātas Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Dekšāres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.256 14.
Nekustamais īpašums sastāv no vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,00 m2,
kas ir 316/13467 domājamajām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu
78480060429001 (dzīvojamā māja) un 316/13467 domājamajām daļām no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060429.
Dotais dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldības iestāžu funkciju nodrošināšanai.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētā G.Drozdova 2018.gada 22.februāra slēdzienu
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes ielā 9-14, Dekšāres, Dekšāres pagasts,
Viļānu novads, tirgus vērtība ir EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit euro un 00
centi).
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Dzīvokļa inventarizācijas veikšanai Viļānu novada pašvaldība iztērēja – EUR 114,40,
nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā - EUR 14,23 slēdziena sagatavošanai
par nekustamā īpašuma tirgus vērtību - EUR 75,00.
Pamatojoties uz likuma Publisko personu mantas atsavināšanas likumu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Inta Brence), pret- 2(Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivkanekavējoties izsaukt būvvaldes pārstāvi, lai apsekotu dzīvokli par cepļa atrašanos
dzīvoklī, vai tas ir likumīgi iemūrēts, vai neapdraud pārējo dzīvokļu iemītnieku
drošību) , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-14, Dekšāres,
Dekšāres pag., Viļānu novads ar kadastra Nr.78489000040, kurš sastāv no vienas
istabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,00 m2, kas ir 316/13467 domājamajām daļām no
ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060429001 (dzīvojamā māja) un 316/13467
domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060429.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-14, Dekšāres,
Dekšāres pag., Viļānu novads ar kadastra Nr.78489000040 nosacīto cenu EUR
1050,00 (viens tūkstotis piecdesmit euro un 00 centi);
3.Apstiprināt nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 9-14, Dekšāres, Dekšāres pag.,
Viļānu novads ar kadastra Nr.78489000040 izsoles noteikumus.
4. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
4.1. dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 9 dzīvokli Nr.14, Dekšāres, Dekšāres pag., tas ir
316/13467 domājamajām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060429001,
sākotnējā vērtība EUR 70.75, pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa
ieguldījumi atsavināšanai.
4.2. dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 9 dzīvokli Nr.14, Dekšāres, Dekšāres pag., tas ir
316/13467 domājamajām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78480060429, sākotnējā vērtība EUR 29.41, pārcelt uz krājumiem – krājumi un
ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
14§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes iela 9-7, Dekšāres, Dekšāres pag.,
Viļānu novads, pārdošanu izsolē.
L.Kuzņecova J.Šlivka J.Ivanova
Saskaņā ar LR Publisko personu mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, veicot
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes ielā 9 - 7, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu
nov., kadastra Nr. 78489000039 nosacītas cenas noteikšanu un pieaicinot nekustamā
īpašuma vērtētāju, Viļānu novada dome konstatēja:
Viļānu novada pašvaldības tiesības uz nekustamo īpašumu – dzīvokli Nākotnes ielā 97, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu novads, ir nostiprinātas Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Dekšāres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.256 7.
Nekustamais īpašums sastāv no divu istabu dzīvokļa ar kopējo platību 51,20 m2, kas ir
490/13467 domājamajām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060429001
(dzīvojamā māja) un 490/13467 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480060429.
Dotais dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldības iestāžu funkciju nodrošināšanai.
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Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja G.Drozdova 2018.gada 22.februāra
slēdzienu nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes ielā 9-7, Dekšāres, Dekšāres
pagasts, Viļānu novads, tirgus vērtība ir EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts
euro un 00 centi).
Dzīvokļa inventarizācijas veikšanai Viļānu novada pašvaldība iztērēja – EUR 114,40,
nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā - EUR 14,23 slēdziena sagatavošanai
par nekustamā īpašuma tirgus vērtību - EUR 75,00.
Pamatojoties uz likuma Publisko personu mantas atsavināšanas likumu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Inta Brence), pret- 2(Artūrs Ornicāns, Jevdokija Šlivkanekavējoties izsaukt būvvaldes pārstāvi, lai apsekotu dzīvokli par cepļa atrašanos
dzīvoklī, vai tas ir likumīgi iemūrēts, vai neapdraud pārējo dzīvokļu iemītnieku
drošību) , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-7, Dekšāres,
Dekšāres pag., Viļānu novads ar kadastra Nr.78489000039, kurš sastāv no divu istabu
dzīvokļa ar kopējo platību 51,20 m2, kas ir 490/13467 domājamajām daļām no ēkas ar
kadastra apzīmējumu 78480060429001 (dzīvojamā māja) un 490/13467
domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060429.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 9-7, Dekšāres,
Dekšāres pag., Viļānu novads ar kadastra Nr.78489000040 nosacīto cenu EUR
1300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro un 00 centi);
3.Apstiprināt nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 9-7, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu
novads ar kadastra Nr.78489000039 izsoles noteikumus.
4. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva:
4.1. dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 9 dzīvokli Nr.7, Dekšāres, Dekšāres pag., tas ir
490/13467 domājamajām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060429001,
sākotnējā vērtība EUR 114.64 pārcelt uz krājumiem – krājumi un ilgtermiņa
ieguldījumi atsavināšanai.
4.2. dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 9 dzīvokli Nr.7, Dekšāres, Dekšāres pag., tas ir
490/13467 domājamajām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
78480060429, sākotnējā vērtība EUR 47.66, pārcelt uz krājumiem – krājumi un
ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai.
15§
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Viļānu novada
pašvaldībai.
L.Kuzņecova J.Ivanova
Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikts: “Valstij un vietējām
pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets
izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības
administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās”.
Viļānu novada pašvaldības dome, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.marta
noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto
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zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību
vai piekritību” (turpmāk – Noteikumi Nr.190) 6.punktā noteiktajam, ir izvērtējusi
Valsts zemes dienesta sagatavotos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrētos datus par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un
zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par
kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai
piekritība.
Izvērtējot Viļānu novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1. Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”
34.pantu, Ministru kabinets 2016.gada 27.septembrī ir izdevis rīkojumu Nr.556
“Par zemes reformas pabeigšanu Viļānu novada Viļānu pilsētā”.
2. Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantu,
Ministru kabinets 2016.gada 27.septembrī ir izdevis rīkojumu Nr.555 “Par zemes
reformas pabeigšanu Viļānu novada lauku apvidū”.
3. Atbilstoši Noteikumu Nr.190 5.punktam Viļānu novada pašvaldība ir saņēmusi
Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ),
reģistrācijas Nr.40003294758, adrese Vaļņu iela 28, Rīga, 24.04.2017. vēstuli
Nr.3/2-3/6163 (saņemta Pašvaldībā 25.04.2017. un reģistrēta ar Nr.1.3.10/450) ar
norādi, ka VNĪ nepiesakās uz sarakstā minētajām zemes vienībām.
4. Vēstules no citām ministrijām par pieteikšanos uz sarakstā publicētajām Viļānu
novada pašvaldības teritorijā esošajām zemes vienībām netika saņemta.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1. un 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes pārvaldības
likuma 13.panta trešo daļu, 17.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2016.gada
29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu
piederību vai piekritību” 2., 6., 12.punktu un 7.2.apakšpunktu, likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 2.punktu un 4.punktu un ceturto daļu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav ,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Noteikt, ka sekojošas zemes vienības, saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas
2.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā
pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.apakšpunktu,
piekrīt Viļānu novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz tās vārda,
pašvaldības funkciju īstenošanai:
Zemes vienības
Zemes vienības atrašanās
Zemes vienības
N.p.k.
platība (ha)
vieta
kadastra
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apzīmējums
1.

78170020139

3,3756

Rīgas iela 46A, Viļāni

2.

78170020265

0,1844

Jersikas iela 37A, Viļāni

3.

78170020917

0,2357

Rēzeknes iela 17B, Viļāni

4.

78170020919

1,0145

Centrālā iela 39B, Viļāni

5.

78170020638

0,8727

Alejas iela 9B, Viļāni

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980070015, piekrīt
Viļānu novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz tās vārda,
saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu un Ministru kabineta
2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 7.2.apakšpunktu, tā kā uz
zemes vienības atrodas par pašvaldības līdzekļiem izbūvēts ceļš, kas atrodas
pašvaldības valdījumā.
2. Noteikt, ka sekojošas zemes vienības atbilst starpgabala statusam un piekrīt
Viļānu novada pašvaldībai, saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas
4.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190
“Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes
gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību
vai piekritību” 7.2.apakšpunktu, un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz tās vārda:
N.p.k.

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Zemes vienības
platība (ha)

Zemes vienības atrašanās
vieta

1.

78480060350

0,40

Dekšāres pagasts

2.

78170010466

0,4641

Rīgas iela 53A, Viļāni

3.

78170020115

0,0652

Rīgas iela 46B, Viļāni

4.

78170020116

0,0517

Rīgas iela 46C, Viļāni

5.

78170020150

0,093

Viļānu pilsēta

6.

78170020641

0,26

Viļānu pilsēta

7.

78170020666

0,354

Alejas iela 9C, Viļāni

8.

78170020741

0,1548

Kaupres iela 8B, Viļāni
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9.

78170021034

0,4799

Zaļā iela 11B, Viļāni

10.

78980090106

2,00

Viļānu pagasts

11.

78980100536

2,80

Viļānu pagasts

16§

Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
L.Kuzņecova J.Ivanova
1.Pamatojoties uz 2018.gada 25.janvāra Viļānu novada pašvaldības domes sēdes Nr.1
dienas kārtības 12.jautājuma lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres
pag., Viļānu nov. ar kadastra Nr.78480060517 atsavināšanu” Viļānu novada
pašvaldības īpašuma komisija 2018.gada 13.martā veica nekustamā īpašuma
„Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov., ar kadastra Nr.78480060517, Dekšāres
pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060430 –
1,1112 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060430001 –
507,30 m2 platībā izsoli,
Viļānu novada pašvaldības dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov. ar kadastra
Nr.78480060517, sākuma cena bija noteikta 8000,00 EUR, izsoles solis EUR –
100,00. Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā, līdz 2018.gada 13.marta pulksten
10.00 tika saņemts divu pretendentu pieteikums, dalībai izsolē.
Izsoles gaitā tika piedāvāta augstākā cena 8200,00, EUR, kuru nosolīja z/s
„Radagaiss”, Reģ.Nr.42401019511, kuru pārstāvēja tās īpašnieks A. B.
2018.gada 15.martā Viļānu novada pašvaldībā tika saņemts A.B. iesniegums ar
lūgumu atļaut norēķinā par izsolē nosolīto nekustamo īpašumu „Darbnīcas”, Dekšāres
pag., Viļānu nov. ar kadastra Nr.78480060517, 36 mēnešu laikā. Apstiprinātie izsoles
noteikumi paredz iespēju izsoles dalībniekam, norēķiniem par nekustamo īpašumu,
noslēgt nomaksas līgumu, ja tam ir piekritusi Viļānu novada pašvaldības dome.
Pamatojoties uz likuma „Publisko personu mantas atsavināšanas likums” 34.panta
2.daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā
finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna
Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta
Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt 2018.gada 13.marta izsoles protokolu par nekustamo īpašumu –
„Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov., ar kadastra Nr.78480060517, Dekšāres
pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060430 –
1,1112 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060430001 –
507,30 m2 platībā.
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2. Atļaut A.B. norēķināties par nekustamo īpašumu – „Darbnīcas”, Dekšāres pag.,
Viļānu nov., ar kadastra Nr.78480060517, norēķināties 36 mēnešu laikā, saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu.
17§
Par zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
L.Kuzņecova J.Ivanova
Ņemot vērā, ka uz zemāk norādītajiem zemes gabaliem atrodas par pašvaldības
līdzekļiem izbūvēti publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti – ielas un
ceļi un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pretnav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikts, ka sekojoši zemes gabali, kuru nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis ir 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslās un kuru platība, veicot zemes
gabalu kadastrālo uzmērīšanu, var tikt precizēta, piekrīt Viļānu novada
pašvaldībai saskaņā ar LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta ceturto
daļu
Zemes vienības platība
N.p.k.
Kadastra apzīmējums
(ha)
1.

78900050016

0,33

2.

78480020118

0,37

3.

78480060727

0,55

4.

78480060721

0,15

5.

78480030735

1,6774

6.

78480050514

2,34

7.

78480030730

1,45

8.

78480030728

2,73

9.

78480010706

0,18

10.

78480030757

0,52

11.

78480030758

1,70
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12.

78480030731

1,39

13.

78480010736

0,06

14.

78480010702

1,77

15.

78480030729

1,12

16.

78480050257

2,55

17.

78480060450

0,76

18.

78480050515

0,48

19.

78480060449

2,38

20.

78480060454

0,39

21.

78480060453

1,21

22.

78480070154

2,95

23.

78480030737

1,63

24.

78480060451

0,49

25.

78480030761

0,86

26.

78480040103

1,10

27.

78480050256

1,60

28.

78480010705

0,36

29.

78480010707

0,28

30.

78480060719

0,25

31.

78480060445

0,40

32.

78480040104

0,33

33.

78480070155

0,15

34.

78480060452

0,10

35.

78480030734

0,46

36.

78480030756

0,29

37.

78480010704

0,49
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38.

78480050273

1,49

39.

78480050274

0,05

40.

78480050275

0,29

41.

78480050293

0,37

18§

Par naudas līdzekļu piešķiršanu absolventiem.______________________________
I.Morozova J.Šlivka J.Ivanova
Uzklausot izglītības darba speciālistes I.Morozovas teikto un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 12(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba,
Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav ,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Piešķirt naudas līdzekļus 9.klašu un 12.klašu absolventiem:
 grāmatu un puķu iegādei, katram skolēnam EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi)
vērtībā, kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā;
 dāvanu karti EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu
veikala par teicamām sekmēm, kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru
pamatskolā un ir deklarēti Viļānu novadā;
 dāvanu karti EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala par
labām un teicamām sekmēm, kas mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru
pamatskolā un ir deklarēti Viļānu novadā;
 par aktīvu līdzdalību sporta pasākumos, aizstāvot skolas godu novadu
sacensībās EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) vērtībā dāvanu karti, kas
mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā un ir deklarēti Viļānu
novadā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
2.Piešķirt naudas līdzekļus skolēniem - „Gada skolēns”:
 dāvanu karti EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala,
kas mācās Viļānu vidusskolā vai Dekšāru pamatskolā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
3.Piešķirt naudas līdzekļus skolēniem - „Gada sportists”:
 dāvanu karti EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi) apmērā no grāmatu veikala par
sporta aktivitātēm, kas mācās Viļānu vidusskolā vai Dekšāru pamatskolā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
4. Piešķirt naudas līdzekļus–„Gada klase”:
 “Gada klase ” EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā .
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
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5.Piešķirt naudas līdzekļus Viļānu Mūzikas un mākslas skolas absolventiem:


dāvanu un puķu iegādei, katram audzēknim EUR 7.00 (septiņi eiro 00 centi)
vērtībā, kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā.
 dāvanu karti EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) apmērā no grāmatu
veikala par teicamām sekmēm, karti EUR 10.00 (desmit eiro 00 centi) par
labām un teicamām kas mācās Viļānu Mūzikas un mākslas skolā un ir
deklarēti Viļānu novadā.
Naudas līdzekļus piešķirt no budžeta līdzekļiem pārējā citur neklasificētā kultūra.
Novada domes sēdi atstāj deputāte Indra Šarkovska.

19§
Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības
pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.____________
I. Piziča J.Ivanova
1) Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), saskaņā ar 25.01.2011. MK noteikumiem
Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba
samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu
īstenotāju izvēles principiem”, īsteno aktīvās nodarbinātības pasākumu
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pasākums tiek organizēts
no 01.06.2018. līdz 31.08.2018.
2) NVA pasākuma ietvaros apņemas nodrošināt finanšu atbalstu Darba devējam
skolēnu nodarbināšanai:
•
dotāciju pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai 50% apmērā no
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu darba laiku;
•
dotāciju ikmēneša darba algai darba vadītājam, kas strādā ar skolēniem,
ievērojot, ka viens darba vadītājs darbu vada ne vairāk kā 10 skolēniem. Par 10
skolēnu darba vadīšanu dotāciju piešķir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
apmērā, attiecīgi par viena skolēna darba vadīšanu – vienu desmito daļu no minētās
darba algas dotācijas;
•
nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksām;
•
izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu katram skolēnam (ja tās
paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm).
3) Viļānu novada pašvaldībai kā darba devējam jānodrošina līdzfinansējums skolēnu
nodarbināšanai:
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•
līdzfinansējums pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai ne mazāk
kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par pilnu
darba laiku;
•
ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.
•
Viļānu novada pašvaldībai skolēna nodarbinātības darba laikā jānodrošina
skolēnam/-iem kvalificētu darba vadītāju/-us.
4) Ņemot vērā, ka skolēnu skaits vairākas reizes pārsniedz skolēnu vasaras brīvlaika
darba vietu skaitu, pašvaldības uzdevums ir izveidot atlases kārtību, kas būtu
vienlīdzīga un nediskriminētu skolēnus ne pēc dzimuma, ne pēc vecuma, ne pēc
ģimenes ienākumu stāvokļa.
5) Atlases kārtība varētu notikt pēc skolēnu gada vidējās atzīmes, neņemot vērā 9. un
12.klašu noslēguma eksāmenus, jo apgūt zināšanas un saņemt teicamas sekmes ir
iespēja visiem bērniem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ģimenes ienākumu stāvokļa.
Kā arī priekšroku dot tiem skolēniem, kas dzīvo un mācās Viļānu novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu un
ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības
pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” mērķi: veicināt
pasākumā iesaistīto skolēnu vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs,
nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot iespēju
iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav ,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības
pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”;
2. Pasākuma ietvaros laika periodā no 01.06.2018 līdz 31.08.2018 izveidot 30
darbavietas, nosakot 0,5 likmi vienai darbavietai.
3. Atlases kārtību pasākumos noteikt pēc skolēnu gada vidējās atzīmes, neņemot vērā
9. un 12.klašu noslēguma eksāmenus, jo apgūt zināšanas un saņemt teicamas sekmes
ir iespēja visiem bērniem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ģimenes ienākumu
stāvokļa. Kā arī priekšroku dot tiem skolēniem, kas dzīvo un mācās Viļānu novadā
4. Pasākuma īstenošanas kopējās izmaksas noteikt EUR 9605.00, tai skaitā
pašvaldības līdzfinansējums pasākuma īstenošanai EUR 5500.00 (pieci tūkstoši pieci
simti eiro, 00 centi);
5.Pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma īstenošanai paredzēt no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
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20§
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
I. Morozova J.Šlivka J.Ivanova

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, likuma
„Par valsts budžetu 2018.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un 10.pielikumu,
Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
līdzfinansējums no valsts budžeta Viļānu novada pašvaldības kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada
1.pusgadam piešķirti 2484 euro (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit četri euro).
Pašvaldība veic valsts piešķirtās mērķdotācijas 2018.gadam sadali Noteikumos
noteiktā kārtībā, ņemot vērā:
1. valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Viļānu novada pašvaldībai
2018.gadam;
2. G1 – kolektīvu (kori, tautas deju kolektīvi, pūtēju orķestri un kokļu
mūzikas ansambļi) skaitu Pašvaldībā;
3. G2 – kolektīvu (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas
grupas, tautas lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie
ansambļi) skaitu Pašvaldībā;
4. G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients (K) 2;
Deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali pašvaldības māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām šādi 2018.gadā:
Valsts
Kolektīvu
Bāzes finansējums
piešķirtā
Bāzes finansējuma (B)
Kolektīvs
skaits
1 kolektīvam
mērķdotācija 1 kolektīvam aprēķins
pašvaldībā
noteiktajā periodā
(L)
G1
4
EUR 414
EUR 2484
B=L/(ΣG1x2 + ΣG2)
G2
4
EUR 207
2. Apstiprināt
mērķdotācijas
sadalījumu
2018.
gada
1.pusgadam
mākslinieciskajiem kolektīviem atbilstoši pielikumam.
21§
Par dalību projektā “Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās”.
I. Morozova J.Ivanova
Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības iespējamo sadarbību starptautiskā stratēģiskās
partnerības projekta „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the
Municipal Level” ietvaros organizētā nacionālā līmeņa projekta “Darba ar jaunatni
kvalitātes celšana pašvaldībās”, kura mērķis ir uzlabot jaunatnes darba kvalitāti
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pašvaldībās, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai
(projekta ietvaros pašvaldībai tiks sniegts atbalsts, ņemot vērā tās vajadzības) un
ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pretnav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības dalību projektā “Darba ar jaunatni
kvalitātes celšana pašvaldībās” un slēgt sadarbības līgumu ar Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru.
2. Deleģēt projekta darba grupā projektu vadītāju Karmenu Kotāni, Attīstības,
informācijas un plānošanas nodaļas vadītāju Ivetu Piziču, izglītības darba
speciālisti Ilgu Morozovu.

22§
Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.105 „Par interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” izdošanu.__________
I. Morozova J.Ivanova
Ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi Nr.105. To izdošanas pamatojums ir
norādīts saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un
45.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdod Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.105 „Par interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
izvērtēšanai.
Pielikumā:
1) Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.105 „Par interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanu” uz piecām lapām;
2) Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz vienas lapas.
23§
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.________
G.Visocka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 7.pantu un ņemot
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vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav ,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
Pielikumā: pamatbudžeta grozījumi uz 1 lapas.
24§
Par dalību projektā “Atbalsta sistēmas darbam ar jaunatni izveidošana Viļānu
novada pašvaldībā”.
I. Morozova J.Šlivka I.Piziča J.Ivanova
Sakarā ar Viļānu novada pašvaldības iespējamo darbību Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam, Jaunatnes politikas
valsts programmas sadaļā Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai
pašvaldībās apakšsadaļā 1.3. Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā
līmenī projektā “Atbalsta sistēmas darbam ar jaunatni izveidošana Viļānu novada
pašvaldībā” un pieejamo finansējumu 2000 EUR laika posmā 01.05.2018. 01.11.2018. un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības dalību projektā “Atbalsta sistēmas
darbam ar jaunatni izveidošana Viļānu novada pašvaldībā” un slēgt sadarbības
līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju.

25§
Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.106 „VIĻĀNU NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” izdošanu._________________________________
A.Stafeckis, M.Šļomina J.Šlivka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 23.pantu, 24.pantu un
41.panta pirmās daļas 1.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par- 8(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka), pret3(Jevdokija Šlivka, Artūra Ornicāns, Inta Brence) , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Izdod jaunus Viļānu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.106 „VIĻĀNU
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
2.Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
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Pielikumā:
1) Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.106 „VIĻĀNU NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” uz piecpadsmit lapām;
2) Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz vienas lapas.
26§
Par pieredzes apmaiņas braucienu._______________________________________
A.Stafeckis J.Šlivka A.Ornicāns J.Ivanova
Izskatot Igaunijas (Võru pilsētas) uzaicinājumu (piedāvājumu) apmeklēt Võru pilsētu
Igaunijā – pieredzes apmaiņas braucienam, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 9(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Artūrs Ornicāns), pret- nav , atturas- 2(Jevdokija Šlivka ,Inta Brence),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt autobusu Viļānu novada pašvaldības domes deputātu, administrācijas un
iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņas braucienam uz Igauniju (pilsēta - Võru),
maršrutā Viļāni – Võru –Viļāni, 2018.gada 15.-16.jūnijā
2. Brauciena izdevumus finansēt no līdzekļiem – izpildvaras un likumdošanas varas
institūcijas – dome.
27§
Par projekta „Latvijas simtgades stāsts caur Latgales tradicionālo kultūru
starptautiskajā sadarbības projektā ar Poliju “Apleik saule kolnu tak””
apstiprināšanu._______________________________________________________
I. Piziča J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot Valsts kultūrkapitāla fonda 25.01.2018. lēmumu Nr.2018-1STP-M05050-P,
par konkursa rezultātiem un ņemot vērā atbilstību Viļānu novada attīstības
programmas 2015.-2022. gadam Vidēja termiņa prioritātes VP 4. Pakalpojumi
iedzīvotāju dzīves kvalitātei Rīcības virzienam RV 4.3. Piedāvāt daudzveidīgas
interešu izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas un RV 4.5. Nodrošināt
kultūras groza pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību un ņemot vērā to, ka
projekts ir guvis Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu mērķprogrammā
„Latvijai – 100”,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu
un 21. panta pirmās daļas 27. punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par- 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Daiga Ceipiniece, Inga Zunda, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,
Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas- 1 (Guna Popova),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai – 100””
projektu konkursa projekta pieteikumu „Latvijas simtgades stāsts caur Latgales
tradicionālo kultūru starptautiskajā sadarbības projektā ar Poliju “Apleik saule kolnu
tak””;
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2. Apstiprināt projekta budžetu 5245.00 EUR (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit
pieci eiro un 00 centi) t.sk. Kultūrkapitāla fonda finansējums EUR 3000,00 (trīs
tūkstoši eiro un 00 centi) un pašvaldības finansējums 2245.00 EUR (divi tūkstoši divi
simti četrdesmit pieci eiro un 00 centi) no kopējām izmaksām, saskaņā ar projekta
izmaksu tāmi;
3. Garantēt projektam nepieciešamā finansējuma apjomu no Viļānu novada
pašvaldības 2018. gada budžeta tāmes sadaļas “Neparedzētie izdevumi”.
Pielikumā projekta izmaksu tāme uz vienas lapas.
Lēmuma pielikums „Projekta izmaksu tāme”

Pozīcijas (1., 2.,…) un
apakšpozīcijas (1.1., 1.2., …)

Aprēķins

vienība

vienību
skaits

vienības
izmaksas

summa EUR,
t.sk. PVN
21%

(A)

(B)

KOPĀ (A*B)

VKKF
finansējums

Pašvaldības
finansējums

1. Projektā iesaistītā personāla
atlīdzības izmaksas
Komandējums

5 dienas

personas

8

145

1160

1160

2850

1

2850

2850

lp

5

10

50

50

dienas

4

25

100

100

gab.

1

70

70

70

2. Transporta izmaksas
Autobusa noma

līgums

3. Tulkošanas pakalpojumi
Prezentācija par Latviju (LV-PL)
Mutiskā tulkošana (LV-PL)
4. Sabiedrības informēšanas
un publicitātes pakalpojumu
un preču izmaksas
Roll-up baneris, 1.10 x 0.50
Izdales materālu sagatavošana

Mapes

gab.

50

1.1

55

55

Izdales materālu sagatavošana

Pildspalvas

gab.

100

0.43

43

43

5

230

230

5

230

230

5. Ar projekta īstenošanu
saistīto pakalpojumu un preču
izmaksas
Uzturēšanās izdevumi KrakowKalwaria 08.05.2018.

personas

Uzturēšanās izdevumi KrakowKalwaria 09.05.2018.

personas

46

46

38
Uzturēšanās izdevumi Ponice,
10.05.2018.

pieaugušie

personas

37

11

407

407

50

50

50

6. Materālu izmaksas
radošajām darbnīcām

Amatniecības izstrādājumi

lupatu lelles,
koka zirdziņi

gab.

Projekta kopējās izmaksas

1

5245

28§

Par teritorijas nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā
lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai._________________________________________________
I.Piziča
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un
24.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, ņemot vērā
Viļānu novada pašvaldības domes 29.11.2016. lēmumu Nr.1 “ Par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā,
grozot teritorijas plānojumu” un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot teritorijas nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu
novadā lokālplānojuma redakciju (pielikumā) publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu – četras nedēļas, skaitot no
paziņojuma publicēšanas dienas, un publiskās apspriešanas laikā organizēt publiskās
apspriešanas sanāksmi.
3. Uzdot Viļānu novada pašvaldības attīstības, plānošanas un informācijas
nodaļai sagatavot un nodrošināt paziņojuma par publisko apspriešanu ievietošanu
Viļānu novada pašvaldības portālā www.vilani.lv, norādot, ka ar lokālplānojuma
redakcijas
publiskās
apspriešanas
materiāliem
var
iepazīties
portālā
www.geolatvija.lv.
4. Iesniegt 1.punktā minētā lokālplānojuma redakciju ar Viļānu novada
pašvaldības domes 29.11.2016. lēmumu Nr.1 “Par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā, grozot
teritorijas plānojumu”, apstiprinātajā darba uzdevumā norādītajām institūcijām
atzinumu saņemšanai.
5. Viļānu novada pašvaldības attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas
vadītāja Iveta Piziča ir atbildīga par lēmuma izpildi.

3000
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29§
Par aprēķināto procentu norakstīšanu.__________________________________
G.Visocka J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, MK noteikumu Nr.
1486 “Kārtība, kādā pašvaldība kārto grāmatvedības uzskaiti” 113. pantu un ņemot
vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav ,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Norakstīt aprēķinātos procentus par summu EUR 23.33 ( divpadsmit trīs euro 33
centi) par laika periodu 15.03.2018-15.05.2019, jo D.J. par izpērkamo nekustamo
īpašumu dzīvokli Brīvības ielā, Viļāni, kadastra Nr.78179000850 samaksāja visu
izpirkuma maksājumu ( nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.13 no 30.05.2016).
2. Norakstīt aprēķinātos procentus par summu EUR 203.05 ( divi simti trīs euro 05
centi) par laika periodu 28.02.2018-15.01.2021, jo R.M. par izpērkamo nekustamo
īpašumu dzīvokli Celtnieku ielā , Viļāni, kadastra Nr.78179000798 samaksāja visu
izpirkuma maksājumu ( nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.3 no 25.01.2016).

30§
Par aizņēmuma ņemšanu SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” finanšu stabilitātes
nodrošināšanai._______________________________________________________
I.Piziča J.Rudzinskis J.Šlivka J.Ivanova
Izskatot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 20.03.2018. Nr.1.8/67 iesniegto vēstuli
Par SIA ”VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanu, kas
nepieciešams uzņēmuma finanšu stabilitātes nodrošināšanai un projekta
5.3.1.0/17/I/021 "Viļānu ūdenssaimniecības attīstības 4.kārta. Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstīšana un uzlabošana, un
pieslēgšanas iespēju nodrošināšana" vērtēšanas kritēriju izpildei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
22.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.pantu un Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”, ņemot vērā Viļānu novada attīstības programmas 2015. - 2022.gadam
Investīciju plāna projektu „Viļānu ūdenssaimniecības attīstības projekts”, IP 1. Zaļā
ražošana; VP 1. Uzņēmējdarbības un dzīves vides infrastruktūras attīstība; RV
4.1.Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu, pieejamību un izglītības iestāžu
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infrastruktūras attīstību; RV 1.1. Ieviest cilvēkam un videi draudzīgas,
energoefektīvas tehnoloģijas, un saskaņā ar 2016.gada 13.oktobra Viļānu novada
pašvaldības domes lēmumu Nr.12 17§ „Par atbalstu projektā” un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 9(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Inta Brence), pret-2( Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns) ,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu ar mērķi “Pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu
īstenošana” projekta 5.3.1.0/17/I/021 "Viļānu ūdenssaimniecības attīstības 4.kārta.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstīšana un
uzlabošana, un pieslēgšanas iespēju nodrošināšana" īstenošanai;
2. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 200 000 EUR apmērā ar izņemšanu vidējā termiņā
par Valsts kases noteikto procentu likmi;
3. Noteikt šādus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 20 (divdesmit)
gadi, sākot pamatsummas atmaksu ar 2019.gada 01.janvāri.
4. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta no Viļānu novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem;
5. Lūgt atļauju Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei aizņēmuma saņemšanai.
6. Uzdot Viļānu novada pašvaldības administrācijas Ekonomikas un grāmatvedības
nodaļai sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus Finanšu ministrijas
Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei akcepta
saņemšanai;
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļānu novada domes priekšsēdētājai.
31§
Par pārstāvības tiesību piešķiršanu._____________________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
No biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” saņemts iesniegums ar lūgumu
pilnvarot pašvaldības pārstāvi pārstāvēt Viļānu novada pašvaldību biedrības biedru
kopsapulcē un citos biedru kompetencē ietilpstošos jautājumos, sakarā ar iepriekšējās
pilnvarotās personas (I.S.) Padomes locekļa amata izbeigšanu.
Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” statūtu 10.12.apakšpunkts nosaka:
„katrs Partnerības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Partnerībā, tai skaitā,
piedalās sapulcēs, vadības un revīzijas institūcijās, vai savos statūtos noteiktajā
kārtībā pilnvarojot pārstāvi”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu par „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Pilnvarot pārstāvi - domes izpilddirektoru Andri Stafecki pārstāvēt Viļānu novada
pašvaldību biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” biedru kopsapulcēs un
citos biedru kompetencē ietilpstošos jautājumos.
32§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta iesniegšanu._____________
J.Rudzinskis J.Šlivka J.Ivanova
Saņemts SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa J.Rudzinska iesniegums
ar lūgumu atļaut iesniegt jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulatoram) izvērtēšanai. Jauno
tarifu projekta iesniegšanas termiņš ir noteikts 2018.gada 30.marts. Jaunais tarifs ir
aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Regulatora
pienākumos ūdenssaimniecības nozarē ietilpst komersantu sniegto ūdensapgādes
pakalpojumu (ūdens ieguve un sagatavošana; ūdens piegāde) regulēšana un
kanalizācijas pakalpojumu (notekūdeņu savākšana un novadīšana; notekūdeņu
attīrīšana) regulēšana.
Pielikumā ir pievienots – jaunais tarifu aprēķins un tā izstrādes nepieciešamības
skaidrojums; ka arī vecais tarifa aprēķins salīdzināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par- 9(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece,
Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Inta Brence), pret1(Jevdokija Šlivka) , atturas-1 (Artūrs Ornicāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegt jauno ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
izvērtēšanai.
33§
Par AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājuma stacija” iesnieguma izskatīšanu.____
M. Šļomina J.Ivanova
Juriste M.Šļomina sniedz informāciju, ka sakarā ar to, ka nav noskaidrotas visas
nianses dāvinājuma pieņemšanai un dāvinātāja tālākai darbībai ,deputāti atklāti balso
par- 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Guna
Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta
Brence), pret- nav , atturas-1 (Inga Zunda),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Izņemt jautājumu no darba kārtības.
34§
Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu._____________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
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1.Ir saņemts iesniegums no V. Š. dekl. Celtnieku ielā, Viļānos, ar lūgumu pagarināt
īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā .
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.Š. 27.02.2018. beidzās īres līgums par
sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. Persona ir bezdarbnieks,
invalīds. Personai ir piešķirts TPS. Var secināt, ka pēc statusa V.Š. nav zaudējis
tiesības īrēt sociālo dzīvojamo platību. V.Š. ir vienošanās ar SIA “VIĻĀNU
SILTUMS” par parāda apmaksu. Parāds uz 01.02.2018. sastāda 303,07 EUR.
Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu , pamatojoties uz likuma
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu, Viļānu
novada domes 2017.gada 10.augustā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.95 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 13. punktu un ņemot vērā Sociālās,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Pagarināt V.Š. īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā uz trim mēnešiem ar
noteikumu, ka tiek veikta parādu pakāpeniska samaksa SIA “VIĻĀNU SILTUMS .
2.Mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos pie
īres līguma ar V.Š. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada
pašvaldības Sociālo dienestu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
2. Ir saņemts iesniegums 20.02.2018. no V. J. dekl. Celtnieku ielā, Viļānos, ar lūgumu
pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V. J. ir bezdarbnieks. Īres līgums par
sociālo dzīvojamo platību beidzas 17.03.2018. Pēc sava statusa persona ir tiesīga īrēt
sociālo dzīvokli. V. J.ir parāds SIA “VIĻĀNU SILTUMS” 28,52 EUR.
Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu, pamatojoties uz Viļānu
novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augustā apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 5., 7., 13.5
punktu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu
deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,
Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Pagarināt V. J.īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī
Celtnieku ielā uz 6 mēnešiem,
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2.Mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos pie
īres līguma ar V.J. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada pašvaldības
Sociālo dienestu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
3.Ir saņemts iesniegums no V. V. dekl. Celtnieku ielā , Viļānos, ar lūgumu pagarināt
īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: V.V. 14.03.2018. beidzas īres līgums par
sociālo dzīvokli Celtnieku ielā . Persona ir pensionāre, apgādnieku nav. Personai ir
MPS. Var secināt, ka pēc statusa V.V. nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo
platību. V.V. ir vienošanās ar SIA “Viļānu siltums” par parādu nomaksu, parāds
155,91EUR. Citu dzīvokļa parādu nav.
Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu , pamatojoties uz likuma
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu, Viļānu
novada domes 2017.gada 10.augustā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.95 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 13. punktu un ņemot vērā sociālās,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Pagarināt V.V. īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī
Celtnieku ielā, Viļānos, uz 3 mēnešiem ar noteikumu, ka tiek turpināta parādu
samaksa par doto dzīvojamo platību.
2.Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos
par īres līguma pagarināšanu ar V.Verbicku, SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un
Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
4. Ir saņemts iesniegums no P. I. dekl. Celtnieku ielā , Viļānos, ar lūgumu pagarināt
īres līgumu par sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: P.I. 14.03.2017. beidzas īres līgums par
sociālo dzīvojamo platību sociālajā dzīvoklī Celtnieku ielā. Persona ir invalīds.
Personai ir TPS. Var secināt, ka pēc statusa P.I. nav zaudējis tiesības īrēt sociālo

44

dzīvojamo platību. P.I.ir vienošanās ar SIA “Viļānu siltums” par parādu nomaksu,
parāds ir 212,68 EUR, citu dzīvokļa parādu nav.
Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu , pamatojoties uz likuma
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu, Viļānu
novada domes 2017.gada 10.augustā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.95 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 13. punktu un ņemot vērā Sociālās,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Pagarināt P. I. īres līgumu par sociālo dzīvokli Celtnieku ielā uz 3 mēnešiem ar
noteikumu, ka tiek turpināta parādu samaksa par doto dzīvojamo platību.
2.Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos
par īres līguma pagarināšanu ar P.I. SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu
novada pašvaldības Sociālo dienestu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
5. Sociālajā dienestā ir saņemts 05.03.2018. iesniegums no A. S.dzīvo sociālajā
dzīvoklī Pavasara ielā, Viļānos, ar lūgumu pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli.
Izskatot lietas materiālus, konstatēts: A.S. 27.04.2018.beidzas īres līgums par
sociālo dzīvokli Pavasara ielā . A.S. ir bezdarbnieks, no pašvaldības saņem GMI
pabalstu, ir trūcīgs. Pēc sava statusa personai ir tiesības īrēt sociālo dzīvojamo
platību. Īrniekam nav dzīvokļa parādu.
Ņemot vērā konstatēto, uzklausot Sociālā dienesta ziņojumu, pamatojoties uz Viļānu
novada domes 2017.gada 10. augusta pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95
„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā ” 7., 10.,13.4. punktu un ņemot
vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece,
Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pagarināt īres līgumu A.S. par sociālā dzīvoklī Pavasara ielā, Viļānos, īri uz sešiem
mēnešiem.
2.Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju vienošanos
pie īres līgumu starp A.S., SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKU” un Viļānu novada
pašvaldības Sociālo dienestu.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
35§
Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.____________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
1. Izskatot A. L. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās telpas
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaņā ar 2014.gada 13.februāra Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.3,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta
4.punktu, ievērojot personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus, A. L. tika atzīta
par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības
reģistrā īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu
pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta pirmo
daļu, 2018.gada 7. februārī, A.L.tika piedāvāts apmainīt īrēto 2-ist. dzīvojamo telpu
Viļānu pag., Viļānu nov., pret citu īrējamu dzīvojamo telpu – Brīvības ielā ,Viļānos,
Viļānu nov. (dzīvojamās telpas kopējā platība - 47,2 m2, istabu skaits – 2, pirmais
stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure, ūdensvads, kanalizācija).
2018. gada 16.februārī tika saņemta A. L. rakstiska atbilde - piekrišana apmainīt īrēto
dzīvokli Viļānu pag., Viļānu nov. pret citu īrējamu dzīvokli – Brīvības ielā, Viļānos,
Viļānu nov.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 3. panta pirmās
daļas 4. punktu pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 4.punktu, likuma, „Par dzīvojamo
telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 4.pantu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav ,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Sniegt A.L. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpas –Viļānu pag., Viļānu nov., apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai
piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu – Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov.;
2. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku -1 gadu,
iekļaujot īres līgumā, kā ģimenes locekļus, meitu – T. Š. un meitu – N.Š. Ietvert īres
līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa
pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”;
5. uzlikt par pienākumu A. L. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu un meitu –
T. Š. un N. Š. dzīvesvietu pēc adreses - Brīvības ielā,Viļāni, Viļānu nov., viena
mēneša laikā no īres līguma noslēgšanas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
2.Izskatot J. K. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.5,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu,14.panta otro un ceturto daļu, J. K. tika atzīta par tiesīgu
saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēta palīdzības reģistrā
dzīvojamās platības saņemšanai pirmām kārtām.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta
pirmo daļu, 2018.gada 19. februārī J. K. piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu Nākotnes ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā
platība - 39,00 m2, istabu skaits – 1, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālā
apkure, ūdensvads, kanalizācija gāzes vads (2018.gada 21.februāra Viļānu novada
pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas paziņojums Nr.1.3.8/270).
2018.gada 9.martā tika saņemta J. K. rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo
telpu.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta
otro un ceturto daļu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu
un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.pantu un ņemot vērā sociālās,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga
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Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Sniegt J. K. palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Nākotnes ielā, Viļānos, Viļānu nov.;
2. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku – sešiem
mēnešiem. Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres
līguma termiņa pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”;
5. uzlikt par pienākumu J. K. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu dzīvesvietu
pēc adreses - Nākotnes ielā, Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša laikā no īres līguma
noslēgšanas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
3. Izskatot 2018.gada 19.februāra Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas iesniegumu
(reģ.1-14/41) par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, bez vecāku gādības palikušajam bērnam E. V.
deklarētā dzīvesvieta Zilupes nov., Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesa lūdz pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas,
sakarā ar pilngadības sasniegšanu, sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā –
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, bez vecāku gādības palikušajam
bērnam E. V.
Saskaņā ar 2018.gada 19.februāra Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas sniegto
informāciju E. V. ir bez vecāku gādības palicis bērns un viņai nodrošināta
ārpusģimenes aprūpe. Ar 2006.gada 9. maija Dekšāres pagasttiesas lēmumu Nr.1-6/3
E. V. ievietota ārpusģimenes aprūpes institūcijā – Tiskādu bērnu namā. No 2013.gada
25.marta E.V.nodrošināta ārpusģimenes aprūpe Zapoļnovu audžuģimenē (2013.gada
25.marta Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas lēmums Nr.1-6/11).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu pašvaldība, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā,
var izīrēt tai piederošās dzīvojamās telpas. Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmi bez vecāku gādības palikuši bērni - pēc tam, kad bērns sasniedzis
pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe.
Iepriekš minētā likuma 14. panta otrā daļa noteic, ka par to, ka bez vecāku gādības
palikušam bērnam, pēc pilngadības sasniegšanas būs nepieciešama palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā, attiecīgā bērnu aprūpes iestāde, bāriņtiesa, ja bērns atrodas
audžuģimenē, vai aizbildnis paziņo pašvaldības sociālajam dienestam. Šis paziņojums
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nosūtāms ne vēlāk ka sešus mēnešus pirms tam, kad beidzas bērna ārpusģimenes
aprūpe.
Saskaņā ar minēto likuma 14.panta ceturto daļu tiesības uz nodrošinājumu ar
pašvaldības dzīvojamo telpu bez vecāku gādības palicis bērns iegūst, sasniedzot
pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Bez vecāku gādības
palikušu bērnu ar dzīvojamo telpu pašvaldība nodrošina, pamatojoties uz bērna
iesniegumu.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Viļānu novada
pašvaldība secina, ka Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas lūgums par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā - īrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo
telpu E.V. ir atbalstāms, jo viņa atbilst likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punkta un 14.panta ceturtās daļas noteiktajai
personu kategorijai, kurai palīdzība sniedzama pirmām kārtām.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta
otro un ceturto daļu, „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu
un otro daļu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atzīt E.V. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanā un reģistrēt viņu Viļānu novada palīdzības reģistrā dzīvojamās platības
saņemšanai pirmām kārtām ar pilngadības sasniegšanu (30.07.2018.).
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
4. Izskatot M.B. deklarētā dzīvesvieta Kultūras laukums , Viļāni, Viļānu nov.
iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā - īrētās
dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, Viļānu novada
pašvaldības dome
konstatē:
M. B. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apmainīt īrēto pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu – četristabu dzīvokli Nr.1 Kultūras laukumā , Viļānos, pret
citu īrējamu dzīvojamo telpu ar centrālo apkuri, vēlams divas vai pusotras istabas.
M. B. savā iesniegumā norāda, ka pašlaik īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
Kultūras laukums, Viļānos. Dzīvoklī dzīvo un ir deklarēti - viņa ar diviem bērniem.
Dzīvojamās telpas platība - 64,92 m2, krāsns apkure. Parādu par dzīvojamās telpas
lietošanu nav.
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M.B. dēlam – V.B. saskaņā ar ārsta slēdzienu ir nopietnas veselības problēmas. Ārsta
slēdzienā ir norādīts, ka viens no ieteikumiem dēla veselības stāvokļa uzlabošanai ir
vides un dzīves vietas maiņa. Pašreizējā dzīvojamā telpa, kurā viņi dzīvo, tieši
ietekmē dēla veselības stāvokli.
Pamatojoties uz 2011.gada 13.decembra noslēgto ar SIA „VIļĀNU
NAMSAIMNIEKS” dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.308 M. B.lietošanā nodots
dzīvoklis Kultūras laukumā , Viļānos, Viļānu nov.
Īres līgumā ir ierakstīti: īrniece M. B. Dzīvoklī ir četras istabas, kopējā platība - 71,02
m2, dzīvojamā platība - 64,92m2, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns
apkure, ūdensvads, kanalizācija.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 24. panta pašvaldība
sniedz palīdzību pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā
pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu un
ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti
atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga
Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija
Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atzīt M.B. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrētās
pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas Kultūras laukumā , Viļānos, Viļānu nov.,
apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošo neizīrētu dzīvojamo telpu un reģistrēt
M. B. Viļānu novada pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās platības
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
5. Izskatot V. R.deklarētā dzīvesvieta Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
V.R. lūdz sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā – īrēt pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu, jo, sakarā ar laulības šķiršanu, zaudēja pastāvīgu dzīves vietu.
V. R.ir ierakstīts dzīvojamās telpas – Celtnieku ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā
Nr. Nr.1256/160.
Dzīvoklī trīs istabas, kopēja platība - 59,65 m2, dzīvojamā platība - 44,59 m2, piektais
stāvs, labiekārtojuma līmenis – centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija, gāze.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmās daļas noteikumiem, V. R.
tika uzaicināts uz 2018.gada 20.marta Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi papildus
viedokļa izteikšanai. V.R. uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu un paskaidroja, ka pēc
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savas deklarētās dzīvesvietas - Celtnieku ielā, Viļānos nedzīvo, sakarā ar laulības
šķiršanu ar galveno īrnieci. Pašreiz, pēc mutiskas vienošanās, īre dzīvokli Viļānu
pilsētā. V. R. strādā, trūcīgās maznodrošinātas personas statuss viņam nav piešķirts.
Izvērtējot iepriekš minētos lietas faktiskos apstākļus, V. R. lūgums par palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā ir noraidāms, jo pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ”13 panta. un 14.panta un Viļānu novada
pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punkta un
5.punkta nosacījumiem, viņš neatbilst nevienai no personu kategorijām, kuras ir
tiesīgas saņemt iepriekš minēto palīdzības veidu. Turklāt V. R. deklarētā dzīvesvieta
ir Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., un uz šo brīdi viņš nav izslēgts no dzīvojamās
telpas īres līguma Nr.1256/160, kā arī viņam nav izbeigtas dzīvojamās telpas
lietošanas tiesības. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka V. R. lietošanā ir dzīvošanai
derīga dzīvojamā telpa
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta trešo
daļu, 13.pantu, 14.pantu, Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, 65.
pantu, 66.pantu un 67.pantu, Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.70
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 4. punktu, 5. punktu un ņemot vērā sociālās,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt atzīt V. R. par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas izīrēšanā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
6. Izskatot I. B. deklarētā dzīvesvieta Sokolku pag., Viļānu nov., iesniegumu par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā – pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu izīrēšanā, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
Saskaņā ar 2017.gada 27.aprīļa Viļānu novada pašvaldības lēmumu Nr.7 27§,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ” 3. panta
1.punktu, I. B. tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
un reģistrēta palīdzības reģistrā dzīvojamās platības saņemšanai vispārējā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18. panta pirmo
daļu, 2018.gada 7. martā I. B. piedāvāts īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov. Dzīvojamās telpas kopējā platība - 54,00 m2, istabu
skaits – 3, pirmais stāvs, labiekārtojuma līmenis – krāsns apkure, ūdensvada,
kanalizācijas nav. (2018.gada 9.marta Viļānu novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas paziņojums Nr.1.3.8/377).
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2018.gada 22.martā tika saņemta I. B.s rakstiska atbilde - piekrišana īrēt šo dzīvojamo
telpu.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta nosacījumiem, dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1.punktu, „Par dzīvojamo telpu
īri” 5. panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu un otro daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 4.pantu un ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Sniegt I. B., palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā - izīrēt pašvaldībai piederošo
brīvo dzīvojamo telpu Rīgas ielā, Viļānos, Viļānu nov.;
2. SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” noslēgt īres līgumu uz noteiktu laiku – sešiem
mēnešiem, iekļaujot īres līgumā, kā ģimenes locekļus, vīru D. B. meitu K. B.un meitu
T.B. Ietvert īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma
termiņa pagarināšanu;
3. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”;
5. uzlikt par pienākumu I. B. sakarā ar dzīvesvietas maiņu, deklarēt savu un ģimenes
locekļus dzīvesvietu pēc adreses - Rīgas ielā, Viļāni, Viļānu nov., viena mēneša laikā
no īres līguma noslēgšanas.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
36§
Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu._______________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
1. Izskatot 2018.gada 9.marta SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegumu
(reģ. Nr.60) par 2015.gada 14.maija Viļānu novada pašvaldības lēmuma Nr.7 „Par
dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu”, Dzīvokļu jautājuma komisija
konstatē:
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” lūdz izskatīt jautājumu par Viļānu novada
pašvaldības lēmuma Nr.7 „Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu” izpildes
termiņa pagarināšanu.
2018.gada 6.martā SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” saņēma T.Č. iesniegumu ar
lūgumu noslēgt ar viņu īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvojamo telpu Celtnieku
ielā, Viļānos.
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Pamatojoties uz 2015.gada 14.maija Viļānu novada pašvaldība lēmumu Nr.7 „ Par
dzīvojamās telpas grozīšanu” T.Č. atļauts noslēgt ar SIA „VIĻĀNU
NAMSAIMNIEKS” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres tiesībām uz dzīvokli
Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka V. T. vietā.
T. Č. iesniegumā paskaidroja, ka saņēma lēmumu tikai 2018.gada martā, līdz ar to
lēmumā noteiktais termiņš īres līguma noslēgšanai (viens mēnesis no lēmuma
pieņemšanas brīža) tika nokavēts.
Papildus T. Č. iesniegumā norādīts, ka dzīvokļa īrnieks V. T. miris 2018.gada
14.februārī.
SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” informē, ka pēdējā laikā par īres maksu,
komunālajiem pakalpojumiem maksāja T. Č.
Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par
dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos nav.
Likuma „Par dzīvojamās telpas īri” 5.panta otro daļu, kura nosaka, ka dzīvojamās
telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, norādīto
likuma nosacījumu T.Č. nav izpildījusi un īre līgums viena mēneša laikā netika
pārslēgts. Objektīvus iemeslus, kāpēc norādītais nosacījums netika izpildīts T.Č. nav
norādījusi (pamatojusi). Turklāt pēc SIA „VIĻĀNU SILTUMS” izziņas uz 2018.gada
16.martu parāds par siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Celtnieku ielā, Viļānos, Viļānu
nov. –sastāda 477,63 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamās telpas īri” 5.panta otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ņemot vērā Sociālās, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pretnav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atteikt pagarināt īres līguma noslēgšanas termiņu.
2. Atcelt 2015.gada 14.maija Viļānu novada pašvaldība lēmuma Nr.7 28§ „ Par
dzīvojamās telpas grozīšanu” pirmo punktu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV- 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
2. Izskatot O. B. deklarētā dzīvesvieta Kultūras laukums, Viļāni, Viļānu nov.,
iesniegumu ar lūgumu ierakstīt dzīvojamās telpas īres līgumā māsu N. S. N. S.
deklarētā dzīvesvieta Kultūras laukums, Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu
ierakstīt viņu dzīvojamās telpas – Kultūras laukums, Viļāni, Viļānu nov., īres līgumā,
Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
O. B. lūdz atļaut ierakstīt viņas īrētajā dzīvojamajā telpā – Kultūras laukumā,
Viļānos, Viļānu nov., īres līgumā māsu N. S.- kā citu personu.
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N. S. ir deklarētā minētajā adresē no 2016.gada 12.februāra, dzīvo tur un veic visus
maksājumus par dzīvokli.
N. S. lūdz atļaut ierakstīt viņu dzīvojamās telpas –Kultūras laukums, Viļāni, Viļānu
nov., īres līgumā pie īrnieces - māsas O. B. Viņa ir deklarētā un dzīvo minētajā
adresē, veic maksājumus par dzīvokli.
Pamatojoties uz 2011.gada 14. novembra noslēgto dzīvojamās telpas īres līgums Nr.
1443 ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” O. B.lietošanā nodots dzīvoklis Kultūras
laukumā, Viļānos, Viļānu nov.
Īres līgumā ierakstīta īrniece O. B. Citu dzīvoklī deklarēto, ne arī iekļauto īres līgumā
pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem no 2016.gada
12. februāra N. S. deklarētā dzīvesvieta ir Kultūras laukums, Viļāni, Viļānu nov.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta īrniekam ir tiesības
iemitināt dzīvojamā telpā ģimenes locekļus un citas personas.
Iepriekš minēta likuma 9. pants pirmā daļa noteic, ka īrniekam ir tiesības iemitināt
viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, vecākus (adoptētājus), darbnespējīgos brāļus
un māsas un pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes, ja tam piekrituši visi
attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvojošie īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi un ja
iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs.
Par īrnieka ģimenes locekļiem var atzīt tikai likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9. panta
pirmajā un otrajā daļā minētās personas, t.i., īrnieka laulāto, vecākus (adoptētājus),
darbnespējīgos brāļus un māsas, pilngadīgos bērnus, kuriem nav savas ģimenes
(9.panta pirmā daļa), kā arī nepilngadīgos un adoptētos (9.panta otrā daļa). Citas
personas (citus radiniekus) nevar atzīt par ģimenes locekļiem, ja vien viņi par tādiem
jau nav kļuvuši laikā, kas līdz 2001.gada 31. decembrim bija spēkā likuma 9.pants
vecajā redakcijā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto likumu, N. S. nevar atzīt par īrnieces O. B. ģimenes
locekli.
Parādu par īres maksu, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem par
dzīvokli Kultūras laukums, Viļānos nav.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo daļu, otro daļu un piekto daļu un ņemot vērā
sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par- 10(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns, Inta Brence),
pret- nav , atturas- 1(Jevdokija Šlivka),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atļaut O. B.ierakstīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Kultūras laukumā, Viļānos,
Viļānu nov., īres līgumā Nr.1443, māsu N.S.- kā citu personu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, LV -4601) viena mēneša no tā spēkā stāšanas dienas.
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3. Izskatot I. P. deklarētā dzīvesvieta Viļānu pag., Viļānu nov., iesniegumu par
dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
I. P. lūdz noslēgt ar viņu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas – Viļānu pag.,
Viļānu nov., īres līgumu, sakarā ar īrnieka – mātes A. P. nāvi.
2013.gada 16. janvārī starp SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un A.P. tika noslēgts
dzīvojamās telpas - Viļāni, Viļānu nov., īres līgums Nr.1140. Īrniece A. P. mirusi
2018.gada 26. februārī.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” Viļānu novada
pašvaldības privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija 2017.gada
3.janvārī pieņēma lēmumu mainīt apbūvētai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām
adresi no Alejas iela 1A, Viļāni, Viļānu novads uz „Alejas”, Teveņāni, Viļānu
pagasts, Viļānu novads.
Dzīvojamās telpas īres līgumā Nr.1140 ir ierakstīts mirušās īrnieces – A. P.
pilngadīgs dēls (ģimenes loceklis) I. P. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes
locekļu nav.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
nāves gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie
ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu,
nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
Pēc 2018.gada 5.marta SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” izziņas Nr.55 uz 2018.
gada 1. martu parāds par īri un apsaimniekošanu par dzīvokli „Alejas”-1, Teveņāni,
Viļānu pagasts, Viļānu novads ir 201,22 EUR. 2018.gada 5.martā ar dēlu I. P.
noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturto daļu un ņemot
vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti
balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece,
Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Atļaut grozīt 2013.gada 16. janvāra dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1140,
nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut I.P. noslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” par īres tiesībām uz dzīvojamo
telpu „Alejas”-1, Teveņāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads, sakarā ar iepriekšējā
īrnieka, mātes A. P. nāvi;
2. līguma noslēgšanas termiņu noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
3. lēmuma 2. punkta izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

55

4. Izskatot T. C. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., un V. C. deklarētā
dzīvesvieta Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, iesniegumus par dzīvojamās telpas
īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē :
T.C. lūdz noslēgt ar viņu, īrnieka – tēva V. C. vietā, dzīvojamās telpas, kas atrodas
Brīvības ielā,Viļāni, Viļānu nov., īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus, sakarā ar V. C. dzīvesvietas maiņu.
V. C.sakarā ar faktiskās dzīves vietas maiņu, lūdz noslēgt dzīvojamās telpasBrīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres līgumu ar meitu T. C. kā arī lūdz izslēgt viņu
no iepriekš minētā īres līguma.
Dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļāni, īres līgumā Nr. 139/766 ir ierakstīti: īrnieks
V. C., sieva B.C., pilngadīgie bērni – dēls A.C., meita T. C. (ģimenes locekļi) un
mazdēls R. P. Citu iekļauto īres līgumā pilngadīgo ģimenes locekļu nav.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem no 2016.gada
22. februāra V. C. un B. C. deklarētā dzīvesvieta ir Rikavas pagasts, Rēzeknes
novads, no 2017.gada 31.maija A. C. deklarētā dzīvesvieta ir Mehanizatoru ielā ,
Viļāni, Viļānu novads.
B. C. un A. C.piekrīt tam, ka dzīvojamās telpas – Brīvības iela, Viļāni, Viļānu novads,
īres līgums Nr.139/766 tiks noslēgts ar T.C. un lūdz izslēgt viņus no minētā īres
līguma.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj īrnieka
dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt pārējie
pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
Parāds par siltumenerģijas piegādi dzīvoklī Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. ir
150,00 EUR, ar T. C. noslēgta vienošanās par parāda nomaksu pa daļām.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, „Par
dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu un 14. panta ceturto daļu un ņemot vērā
Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso
par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga
Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1.Grozīt dzīvojamās telpas, kas atrodas Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., īres
līgumu Nr.139/766, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, un atļaut T.C.,
noslēgt ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” dzīvojamās telpas īres līgumu par īres
tiesībām uz dzīvokli Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., iepriekšējā īrnieka V. C.
vietā;
2. izslēgt no dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres līguma
Nr.139/766 V. C., B.C. un A. C.;
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3. līguma noslēgšanas termiņa noteikt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža;
4. lēmuma izpildi uzdot SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
5. Izskatot I. G. deklarētā dzīvesvieta Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov.,
iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu, Viļānu novada pašvaldības
dome
konstatē:
I. G. lūdz noslēgt dzīvojamās telpas, kas atrodas Nākones ielā, Dekšāres, Dekšāres
pag., Viļānu nov., īres līgumu ar viņu īrnieka, vīra E. G. vietā, sakarā ar 2018.gada
22.janvāra Rēzeknes tiesas lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pirms
prasības celšanas un ar to, ka E.G. nemaksā īres maksu, maksu par apsaimniekošanu
un pamatpakalpojumiem, visus maksājumus par dzīvokli veic viņa.
Pamatojoties uz 2009.gada 1.oktobra noslēgto ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”
dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.4104 E.G. lietošanā nodots dzīvoklis Nākotnes ielā ,
Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov. E.G. deklarētā dzīvesvieta - Dekšāres, Dekšāres
pag., Viļānu nov.
Īres līgumā ir ierakstīti: īrnieks E. G., sieva I.G., dēls D.G. Dzīvoklī divas istabas,
kopējā platība - 56,3 m2, dzīvojamā platība - 29,8m2, pirmais stāvs, labiekārtojuma
līmenis – krāsns apkure, ūdensvads, kanalizācija.
Pamatojoties uz 2018.gada 22.janvāra Rēzeknes tiesas lēmumu E.G. noteikts viens no
sekojošiem pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļiem - uzlikts par pienākumu
atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo I.G. kā arī aizliegt viņam atgriezties un uzturēties
tajā. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta ceturtās daļas noteikumi pieļauj
īrnieka dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgam ģimenes loceklim, ja tam piekrīt
pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. panta piekto daļu pilngadīgs
ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres
līguma noslēgšanu ar viņu, iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līguma
noteiktās saistības.
Pamatojoties uz 2018.gada 2.marta SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” izziņu Nr.52
E. G. īres līgums Nr.4104, dzīvojošam Nākotnes ielā, Dekšāres, Dekšāres pag.,
Viļānu nov., par īri, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem uz 2018.gada
2. martu ir pārmaksa – 86.00 EUR.
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Pēc Dzīvokļu jautājumu komisijas pieprasījuma, saskaņā ar Viļānu novada
pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija Nolikuma 14.1. punktu, I.G. iesniedza
maksājumus apliecinošos dokumentus, ka viņa vairāk nekā trīs mēnešus, pilda
dzīvojamās telpas - Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., īres līgumā noteiktās
saistības (veic maksājumus par īri, apsaimniekošanu un par pamatpakalpojumiem):
par 2017.gada oktobra, novembra un 2018.gada janvāra, februāra mēnešiem, kuros
redzams, ka maksātājs ir E. G., bet noradīts I. G. Maksājumi veikti pastā, maksājumu
uzdevumi nav parakstīti. No minētajiem dokumentiem nav saprotams, kas veic
maksājumus.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 14.1 pantā un 62.pantā pirmajā daļā
noteiktajam E. G. tika lūgts rakstiski sniegt savu viedokli par I.G. lūgumu.
2018.gada 6. martā tika saņemts E. G. iesniegums, kurā norāda, ka visus gadus kopš
īrē dzīvokli, maksājumus par dzīvojamās telpas lietošanu veic viņš. Ja arī to darīja
I.G. tad tas bija par viņa doto naudu, jo I. G.citu ienākumu, kā tikai bērna nauda, nav
bijis. Īres līgumu grozīt nav nekādas vajadzības, visus rēķinus par dzīvokli apmaksā
viņš.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas noteikumiem, I. G.
tika uzaicināta uz 2018.gada 20.marta Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi papildus
viedokļa sniegšanai saskaņā ar iespējami nelabvēlīga administratīvā akta pieņemšanu.
I. G. komisijā uzturēja iesniegumā izteikto lūgumu, papildus paskaidroja, ka E. G.
kopā ar viņu un bērniem nedzīvo, pašlaik dzīvo pie savas mātes. I. G. nestrādā, saņem
ģimenes valsts pabalstu (uz bērniem), kā arī materiāli viņai palīdz tēvs, visus
maksājumus par dzīvokli veic viņa.
Dzīvokļu un jautājumu komisija ieteica I.G. vērsties tiesā ar lūgumu par dzīvojamās
telpas lietošanas tiesību izbeigšanu pret E. G.
Izvērtējot un pārbaudot iepriekš minētos lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Viļānu
novada pašvaldība secina, ka I.G. lūgums par dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu īrnieka E. G. vietā, attiecībā uz dzīvojamo telpu Dekšārēs, Dekšāres pag.,
Viļānu nov., sakarā ar to, ka viņš ilgstoši nepiedalās dzīvokļa īres maksas, par
pakalpojumiem un citu izdevumu segšanā, ir noraidāms.
Starp E. G. un I.G. pastāv strīds, jo E.G. norāda, ka visus maksājumus par dzīvojamās
telpas lietošanu veic viņš.
I. G. iesniegtajos maksājumu apliecinošajos dokumentos redzams, ka maksātajs ir E.
G.
I.G. dzīvojamās telpas īres līgumā ir ierakstīta, kā ģimenes locekle.
Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta otrajā daļā noteiktajam īrnieka
ģimenes locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem
ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās
telpas īres līguma saistībām.
2018.gada 22.janvāra Rēzeknes tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret
vardarbību pirms prasības celšanas nav galīgais, un tam ir pagaidu raksturs. Turklāt
likums „Par dzīvojamo telpu īri” neparedz nosacījumus grozīt īres līgumu saistība ar
šādu lēmumu.
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Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 10. panta otro daļu, 14. panta piekto
daļu, Administratīvā procesa likuma 14.1 panta, 62. panta pirmo daļu, 65, pantu, 66.
pantu 67. pantu un ņemot vērā Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ieteikumu deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Atteikt I. G. noslēgt ar viņu dzīvojamās telpas, kas atrodas Dekšārēs, Dekšāres pag.,
Viļānu nov., īres līgumu Nr.4104 īrnieka, vīra E. G. vietā .
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV -4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
37§
Par ziņu anulēšanu.____________________________________________________
D.Ceipiniece J.Ivanova
1.Izskatot O. Š. deklarētā dzīvesvieta Viļāni, Viļānu nov., iesniegumu ar lūgumu
anulēt ziņas par V. K.deklarēto dzīvesvietas adresi – Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu
nov., Viļānu novada pašvaldības dome
konstatē:
O. Š. lūdz anulēt ziņas par V. K. deklarēto dzīvesvietu Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu
nov.
O. Š. iesniegumā norāda, ka viņa ir dzīvokļa - Brīvības ielā, Viļānos, īrniece.
V. K. tur faktiski nedzīvo.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu pašvaldībai ir
tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt
deklarēto ziņu patiesumu, tai skaita atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā
arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.
Pārbaudes laikā tika noskaidrots, ka pamatojoties uz 2017.gada 21.decembra noslēgto
dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” O. Š.lietošanā
nodots dzīvoklis Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov.
Īres līgumā ierakstīti: īrniece O.Š. un nepilngadīga meita K. F.
Saskaņā ar 2017.gada 18.jūlija SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” paziņojumu
Nr.1.4.1/181 tika izbeigts dzīvojamās telpas - Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov., īres
līgums Nr. 791/734, kas bija noslēgts 2005.gada 11. jūlija ar V. K. māti, S. Z. Īres
līgumā Nr.791/734 bija ierakstīti: īrniece S. Z. un dēls V. K.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem V. K. deklarētā dzīvesvieta ir
Brīvības iela, Viļāni, Viļānu nov. Dzīvesvietas deklarēšanas datums - 2007.gads
27.novembris.
Dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskais pamats – radniecība ar māti S.Z., kura tajā laikā
bija dzīvojamās telpas Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov. īrniece.
V. K. minētajā adresē nedzīvo.
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Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta ceturtā daļa noteic, ka, ja iestāde konstatē,
ka deklarētās ziņas nav patiesas, tā uzaicina dzīvesvietas deklarētāju ziņas precizēt.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” 3.punkta nosacījumiem V. K.tika lūgts iesniegt dokumentus,
kas apliecina citu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, kā arī saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 62.pana pirmo daļu sniegt savu viedokli un
argumentus, kas tiks ņemti vērā, pieņemot lēmumu (pieprasījums – pašvaldības
izejošais Nr.1.3.8/217 no 09.02.2018.).
V. K. uz aicinājumu ierasties Viļānu novada pašvaldībā, lai sniegtu ziņas par savu
dzīvesvietu, kā arī iesniegt dokumentus, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, nav ieradies, līdz ar to nav apstiprinājis tiesisko pamatu savas
dzīvesvietas deklarēšanai Brīvības ielā, Viļāni, Viļānu nov. (tika nosūtīta ierakstīta
vēstule, taču vēstule atgriezta ar norādi „piegādes laikā adresāts netika sastapts”).
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. pants pirmā daļa noteic, ka dzīvesvieta ir jebkura
personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona
labprātīgi apmetusies ar tieši, vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai
ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās
attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Augstāk minēta likuma 3. pants otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks pamats
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums,
attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā
ieguvusi uz laulības, radniecības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu ziņas par personas
deklarēto dzīvesvietu anulē, ja tā sniegusi nepatiesas ziņas dzīvesvietas deklarēšanas
iestādei (1.punkts) vai tai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā
(2.punkts).
Izvērtējot un pārbaudot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļos, pamatojoties uz to, ka
O. Š. lietošanā nodots dzīvoklis Brīvības ielā, Viļānos, Viļānu nov., V.K. dzīvojamās
telpas īres līgumā nav ierakstīts, tiek secināts, ka ziņas par V. K. deklarēto dzīvesvietu
Brīvības ielā , Viļāni, Viļānu nov. ir anulējamas, jo ir zudis tiesiskais pamats dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu 2018.gada 7. februārī
Dzīvokļu jautājumu komisija (prot. Nr.7) pēc iepazīšanās ar O. Š. 2018.gada
26.janvāra iesniegumu par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu V. K. objektīvu
iemeslu dēļ pagarināja lietas izskatīšanas termiņu līdz 2018. gada 26.maijam. Iegūstot
papildus informāciju un faktus, kas ir svarīgi lietas izskatīšanā, O. Š. iesniegums tika
izskatīts 2018.gada 20. martā Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdē.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu,
11.panta pirmo un ceturto daļu, 12. panta pirmās daļas 2. punktu un trešo daļu,
Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, 64.panta otro daļu, 65.pantu,
66.pantu un 67.pantu, LR MK 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 3. punktu un ņemot vērā sociālās,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu deputāti atklāti balso par11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga
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Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs
Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Anulēt ziņas par V. K. deklarēto dzīvesvietas adresi - Brīvības ielā 7, Viļāni, Viļānu
nov.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rēzeknes tiesu nams,
Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas
dienas.
38§
Par sociālā dzīvokļa Celtnieku iela, Viļānos, atbrīvošanu.____________________
D. Strupiša J.Šlivka J.Ivanova
2018.gada 25.janvārī Viļānu novada dome sēdē tika izskatīts jautājums par
sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu I. Š.
Izskatot lietas materiālus, tika konstatēts, ka persona nepilda īres līguma
nosacījumus (parādi par komunālajiem pakalpojumiem un elektrību), un pamatojoties
uz Viļānu novada domes 2017.gada 10.augusta pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.95 “Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā” 7.,10.,28. punktu, kā arī
ņemot vērā sociālās, izglītības un kultūras komitejas ieteikumu, Viļānu novada
pašvaldības dome nolēma: 1) Nepagarināt I.Š. īres līgumu par sociālo dzīvokli
Celtnieku ielā, Viļānos; 2) Piešķirt pašvaldības dzīvoklim Rīgas iela, Viļānos, sociālā
dzīvokļa statusu; 3) Nodot lietošanā I. Š. mazāk labiekārtotu sociālo dzīvojamo telpu
– sociālo dzīvokli Rīgas ielā, Viļānos, noslēdzot jaunu īres līgumu uz 6 mēnešiem; 4)
Mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt trīspusēju līgumu par dzīvokļa
Rīgas iela, Viļānos, īri ar I. Š., SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un Viļānu novada
pašvaldības Sociālo dienestu.
Norādītais lēmums netika izpildīts, I.Š. atsakās noslēgt līgumu par sociālā
dzīvokļa Rīgas iela, Viļānos, īri. Līgums par sociālā dzīvokļa Celtnieku ielā, Viļānos,
īri beidzies 2018.gada 19.janvārī. Sarunas protokolā, kuru veica Sociālā atbalsta
centra "Cerība" vadītāja, I.Š. informēja, ka viņa ir griezusies Administratīvajā rajonā
tiesā, lai pārsūdzētu augstāk minēto domes lēmumu. No piedāvātā sociālā dzīvokļa
Rīgas ielā, Viļānos, kliente atsakās.
Likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
14.panta pirmās daļas trešais punkts nosaka - Pašvaldība var izbeigt sociālā dzīvokļa
īres līgumu, izliekot īrnieku un viņa ģimenes locekļus, gadījumā, ja īrnieks vairāk
nekā trīs mēnešus nemaksā sociālā dzīvokļa īres maksu un maksu par komunālajiem
pakalpojumiem. Šādā gadījumā pašvaldība minētajai personai nodod lietošanā citu —
mazāk labiekārtotu sociālo dzīvokli, noslēdzot jaunu sociālā dzīvokļa īres līgumu. Un
norādītā likuma otrā un trešā daļa paredz, ka pašvaldības institūcija pieņem lēmumu
par sociālā dzīvokļa atbrīvošanu un brīdina par to īrnieku. Triju mēnešu laikā pēc
pašvaldības brīdinājuma saņemšanas īrniekam un viņa ģimenes locekļiem dzīvoklis
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jāatbrīvo. Ja minētajā termiņā īrnieks un viņa ģimenes locekļi dzīvokli neatbrīvo,
viņus var izlikt tiesas ceļā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.panta pirmās daļas trešo punktu,
otro un trešo daļu deputāti atklāti balso par- 9(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns,
Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla
Stiuka, Inta Brence), pret- nav , atturas-2 (Jevdokija Šlivka, Artūrs Ornicāns),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Brīdināt rakstiski I.Š. un viņas pilngadīgos ģimenes locekļus par sociālā dzīvokļa
Celtnieku ielā, Viļānos, atbrīvošanu.
2. Noteikt, ka I.Š. un viņas ģimenes locekļiem sociālo dzīvokli Celtnieku ielā, Viļānos,
jāatbrīvo trīs mēnešu laikā no šī lēmuma saņemšanas dienas.
3. Ja, I.Š. un viņas ģimenes locekļi labprātīgi neatbrīvo sociālo dzīvokli Celtnieku ielā ,
Viļānos, tad SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” uzlikt par pienākumu izlikt I.Š. un
viņas ģimenes locekļus no dotā dzīvokļa tiesas ceļā.

39§
Par Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļu
apstiprināšanu._______________________________________________________
A.Stafeckis J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma11.pantu un Rēzeknes sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijas 26.03.2018. priekšlikumu, Viļānu novada
pašvaldības dome, 2018.gada 29.martā deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina
Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova,
Felicija Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pretnav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju sekojošā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki
Viktors Ščavinskis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona
brigādes Rēzeknes daļas komandieris
Aleksandrs Bartaševičs

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs.

Jekaterina Ivanova Viļānu novada domes priekšsēdētāja.
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Komisijas locekļi
Gunārs Paškevičs
priekšnieks.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa

Edgars Belinskis

Zemessardzes 32.kājnieku bataljona komandiera p.i.

Igors Jupatovs
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Bruņojuma un
inženiertehnisko līdzekļu dienesta priekšnieks.
Dainis Viļums
Vecākais mežzinis.

Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecības

Anatolijs Anisimovs Sadales tīkls Ekspluatācijas funkcijas Austrumu reģiona
Rēzeknes nodaļas vadītājs.
Ināra Tirole Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta LRC Rēzeknes BAC
Galvenais ārsta palīgs.
Ērika Ruskule
direktore.

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes

Vladimirs Miņins

Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa Higiēnas ārsts.

Mārīte Ņukša Pārtikas un veterinārais dienests Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja.
Olga Jeņičenko
Slimību profilakses un kontroles centrs Rēzeknes Latgales
reģionālās nodaļa Epidemioloģe.
40§
Par Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.___
A.Stafeckis J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma11.pantu, ņemot vērā Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātās „SADARBĪBAS TERITORIJAS
CIVILĀS
AIZSARDZĪBAS
KOMISIJAS
NOLIKUMA
IZSTRĀDES
REKOMENDĀCIJAS” un Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas 26.03.2018. priekšlikumu, Viļānu novada pašvaldības dome, 2018.gada
29.martā deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija Leščinska, Alla Stiuka,
Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav , atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas
nolikumu.
Nolikums pielikumā.

41§
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Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2018.-2020.g.
saskaņošanu un dalību plāna īstenošanā.__________________________________
I.Piziča J.Ivanova
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta
pirmās daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr. 313
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas
noteikumi” 36.1 punktu deputāti atklāti balso par- 11(Jekaterina Ivanova, Vasīlijs
Arbidāns, Inna Ruba, Daiga Ceipiniece, Inga Zunda,Guna Popova, Felicija
Leščinska, Alla Stiuka, Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns, Inta Brence), pret- nav ,
atturas-nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Saskaņot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.g.
(izstrādāts Latgales plānošanas reģiona projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005, ietvaros) iekļauto
Viļānu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu
sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības.
1. Piedalīties plāna īstenošanā saskaņā ar pieejamo finansējumu darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
„Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā
„Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” ietvaros.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības, plānošanas un informācijas
nodaļas vadītājai Ivetai Pizičai un Sociālā dienesta vadītājai Dailai Strupišai
42§
Informācija.__________________________________________________________
Nākošā novada pašvaldības domes sēde notiks 2018. gada 26.aprīlī plkst.15.00.
Finanšu komitejas sēde notiks 2018.gada 19.aprīlī plkst .15.00.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2018.gada 19.aprīlī
plkst.14.00.
Sēdi vadīja
Jekaterina Ivanova
Sēdi protokolēja
Sēdi slēdza plkst.17.00
Parakstīja 2018.gada 05.aprīlī.

Anna Strode
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